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ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 

Selection from Iberia 
12 Impresiones Españolas, B.47 (1905-1909) 
1  El Albaicín  7:32
2  El Puerto  4:31
3  Evocación  6:19
4  Triana  5:29
5  Almería 9:34
6  Málaga  5:12

MAURICE RAVEL (1875-1935)

Le Tombeau de Couperin (1914-1917)

7  I.    Prélude 3:06
8  II.  Fugue 3:27
9  III.  Forlane 6:05
10  IV.  Rigaudon 3:13 
11  V.  Menuet 5:10
12  VI. Toccata 3:49

                      Total Playing Time 66:33 min.



EVOCACIÓN

A CD is a composition too. Not only does it contain compositions, but together 
they form a new entity. At least, that is the case with this new recording by the 
Dutch pianist and Liszt Competition prize winner Mengjie Han. He deliberately 
links Isaac Albéniz and Maurice Ravel. Strange bedfellows, those two? One 
of them epitomising all things Spanish, the other a Frenchman through and 
through. And rising between them, literally and metaphorically, the imposing 
peaks of the Pyrenees.
 However, nothing is as it initially appears to be. Although of course 
Albéniz’s Iberia and Ravel’s Le Tombeau de Couperin can only be played 
consecutively, Mengjie Han would have preferred them to be heard ‘simultane-
ously’, so as to demonstrate how interwoven their idioms are. After all, Ravel is 
a lot more Spanish than you might expect, and Albéniz more French. Ravel 
incorporates Spanish rhythms, often with that typically Spanish ambiance that 
you could – somewhat paradoxically – describe as rough and sultry; Albéniz on 
the other hand scaled the greatest heights only after discovering French impres-
sionism. They cross the Pyrenees in opposite directions, as it were, breathe in the 
foreign influences and use them to enrich their work.
 In fact, it’s a lot more tangible than that. Let’s take a closer look at the 
two of them. Isaac Albéniz was born in Camprodón, Catalonia in 1860. He was 
a piano prodigy. Before he had reached the age of 20 he had already made suc-
cessful tours of Spain and the Caribbean. In those early years he was a rest-
lessly wandering piano virtuoso who also composed – a lot, admittedly, but rather 
superficial pieces, and not at the level he was capable of achieving; ‘it’s as if he is 
throwing his music out of the window,’ Debussy said later. When he was around 
30 the wanderer-pianist made a radical change of direction. He ended his career 



as a pianist and dedicated himself totally to composing. From then on, he wrote 
in what he called his ‘second style’. Interestingly, this coincided with his perma-
nent departure from Spain. From 1890 he lived for four years in London and then 
14 years, until his death in 1909, in Paris. In that metropolis he came in contact 
with the great French composers of the time and became friends with some of 
them – Debussy, Fauré, Dukas, d’Indy, Chausson (‘Evocación’, the piece that opens 
Iberia, is dedicated to Chausson’s wife). A fascinating interaction arose between 
Albéniz and the impressionists. The Spaniard, charmed by the new developments 
taking place in Paris, expanded his idiom considerably, especially in terms of har-
mony – whole-tone scales, for example. On the other hand, the likes of Debussy 
were in turn influenced by Albéniz. Albéniz’s biggest, most important and most 
famous work, Iberia, to which he devoted the last four years of his life, was written 
in Paris. Drenched in nostalgia Albéniz ‘recalls’, far from home and in the ambi-
ance of France, the country of his birth. So Albéniz is a Spaniard with many French 
characteristics.
 Then Ravel. ‘C’est faux …. Mais je suis Basque’ (‘That’s not right… 
But I am Basque’): Ravel’s standard response whenever he was described as a little 
strange, a bit different. People didn’t consider him a genuine Frenchman. But that 
didn’t worry Ravel at all. To all intents and purposes he was born in the Basque 
country – in other words Spain – in the village of Ciboure in the Pyrenees on the 
Spanish border, and his mother was Basque. For Ravel Spain remained his ‘second 
country.’ And more than that: his great love, at a distance. That love was probably 
nurtured by his mother. In his childhood, she told the young Maurice a lot about 
her years growing up in Madrid. She sang and danced too. ‘My mother cradled me 
while singing the habanera and guajira for me.’ Spain was the distant, unreachable 



dream: the ideal beloved. Ravel’s favourite holiday destination was St.-Jean-de-Luz, 
a coastal village on the border with Spain, not far from his birthplace.
 A deep longing for Spain; Spanish blood running through their 
veins; the sounds of Spanish songs and folk music frequently in their ears. The 
one a typical representative of French culture, the other consciously aspiring to 
it: these are two people who have a lot in common. More than that – although 
their birthplaces are 500 kilometres apart, each is on the same latitude: Ravel’s on 
the western foothills of the Pyrenees, Albéniz’s on the eastern. The mountains 
didn’t separate them, in fact they linked them. (An interesting fact is that book II 
of Iberia had its première in St. Jean-de-Luz, the coastal village overlooked by the 
house where Ravel was born and in which he later enjoyed staying).

ALBÉNIZ - IBERIA
Albéniz composed his music at an exciting time in Spanish history. Was the 
country a musical force in Europe at the end of the 19th century? And if so, 
didn’t people in Europe have a somewhat distorted view of it? Á l’Espagnole was 
fashionable, but solely in the form of superficial imitations of folk tunes, piquant 
harmonies, exotic rhythms, all nicely filtered and watered down to fit in with a 
romantic image. Spain as seen on a picture postcard! ‘Is there a country about 
which so many untruths are told as Spain?’ asked Simon Vestdijk and Henny 
Marsman in 1934 in their jointly written ‘Spanish’ novel Heden ik, morgen gij. 
‘It is rough and hard, sombre and, indeed, magnificent; indescribably beautiful 
in terms of landscape, with the colour of that earth and all the shades of red that 
predominate.’ That sounds rather different from the unclouded storybook idylls 
of Rossini’s Il Barbiere di Siviglia, the dreaminess of Saint-Saëns’s sultry Havanaise 
and Sarasate’s virtuoso salon music. Bizet was probably the only one to capture 



some of that that typical roughness, in his opera Carmen, music packed with 
real emotion.
 ‘A large run-down country, which has suddenly started to ferment 
again – and in a big way – and which in that very fermentation is revealing its 
hidden character and at the same time the most likeable sides of its nature.’ This 
is another quotation from Vestdijk/Marsman, who are now referring to the rum-
blings of the impending Spanish Civil War; but you can easily apply the words 
to the time of Albéniz. After all, something was brewing at that time too. Spain: 
it was barely on the musical map of Europe. But then Spanish music was barely 
known at home either. An atmosphere of cultural apathy reigned for a long time 
and composing music was very low in the pecking order…. until all of a sudden 
the composer/pedagogue Felipe Pedrell set the tone for a resurgence of national-
ism, taking up the cudgels for old Spanish music and starting to compose operas 
such as Los Pirineos (1891) – thereby clearing the way for the revival of Spanish 
music that would lead to the masterpieces of Manuel de Falla, Enrique Granados 
and Joaquín Turina.
 In 1880 Pedrell also put his student Isaac Albéniz onto this new track. 
Don’t imitate the fashionable Italian operas but focus on what your own country 
has to offer! It has so much power and beauty of its own! So Albéniz became 
the first person to create important musical memorials to his country, ‘Spanish 
music with an universal accent’, as he put it. His music was light to start with 
– which didn’t prevent evergreens such as Malagueña and Tango from becom-
ing extremely popular, ensuring also that Albéniz achieved his goal – but later 
became more serious, well-wrought and witty in more complex compositional 
techniques in Iberia, his swan song and masterpiece. Iberia is, in Albéniz’s own 
words, ‘españolismo in its most extreme form.’ Debussy and later Messiaen were 
enraptured; the latter considered it ‘the pinnacle of Spanish music’. 



 Iberia comprises twelve long piano pieces, divided into four books. 
The pieces can be played individually; the cycle is rarely performed in its entirety. 
Albéniz used his enormous power of imagination to adapt the jota, copla, 
bulerías, fandango etc. The overriding theme is, of course, Spain (the obvious title 
España had unfortunately already been used twice). One of the striking features is 
that Albéniz – from northern Spain – sets the majority of the pieces in the south, 
in Andalucía. Southern coastal cities such as Almería and Málaga are evoked and 
exalted, as are the port of El Puerto de Santa María outside Cádiz and the gypsy 
quarter El Albaicín in Granada. Iberia evokes a world shrouded in longings and 
nostalgia.
 It is one of the finest works in the entire piano repertoire. Cross-
rhythms, crossed hands, interlocked fingers (what else, if you want to imitate 
the clicking of castanets?), huge leaps and finger-spreads and virtually impos-
sible chords. Sometimes three staves are needed to encompass all the notes! 
In addition to Spain and Albéniz’s French colleagues, Liszt’s incredibly difficult 
Études d'exécution transcendantes were a source of inspiration (Albéniz, who 
wanted to pep up his biography a little, claimed he had taken lessons from Liszt, 
but no proof of that exists). Iberia is so difficult that Albéniz almost destroyed his 
masterpiece half way through. He examined ‘Lavapiés’ again closely and realised 
that it was unplayable. And what was even worse, the whole of Iberia was unplay-
able... We owe a debt of gratitude to the pianist Blanche Selva – who would later 
play the work at its première – that Albéniz didn’t commit such a desperate act. 
She wanted to have a look at ‘Lavapiés’, took it home, called on Albéniz again two 
days later... and played it for him, entirely from memory. In other words, it was 
playable. But when Albéniz played it for people in private (he had not appeared 
in public for a long time) he regularly left out some of the notes. 



 Mengjie Han has chosen six pieces from Iberia. ‘Albaicín’ is the gypsy 
quarter of Granada; Albéniz liked staying there. A dance in the flamenco rhythm 
of the bulerías alternates with a chant-like copla. ‘El Puerto’ evokes the cheery 
hustle and bustle of a port, specifically El Puerto de Santa María outside Cádiz; 
Albéniz knew these places well too. The piece is in the style of the zapateado, 
a dance in an insistent rhythm in 6/8 time, and imitates the rasgueo-technique 
(strumming on the guitar). Albéniz had good reason to put ‘Evocación’, surpris-
ingly in sonata form, at the beginning (in the manuscript this piece is actually 
called ‘Prélude’); in fact the whole of Iberia is an evocation of the cities, regions, 
bars, parties, dances and songs of his homeland far away. In ‘Triana’ a flamenco 
party (juerga) is conjured up, with rasgueo, rattling castanets, palmas (clapping) 
and percussive zapateo (footwork); Triana, the gypsy quarter of Sevilla was the 
birthplace of flamenco. ‘Almería’ contains strong suggestions of the siguiriyas, a 
danced cante jondo (literally ‘deep song’). The first theme of ‘Málaga’ is an epony-
mous malagueña, the second suggests the North-Spanish jota.

RAVEL- LE TOMBEAU DE COUPERIN
As already mentioned, Ravel was actually half French, half Spanish. Le Tombeau 
de Couperin appears particularly French. The suite refers to the French musical 
history, especially the harpsichord music that was popular at the French court 
in the 17th and 18th centuries, with dances such as the forlane, the minuet and 
the rigaudon. But still. While there is nothing overtly Spanish in it, not much 
imagination is needed to hear, for example, snapping castanets or strumming 
guitars in the Toccata. Spanish temperament, oppressive tension and a degree 
of sombreness and melancholy (a hint of the cante jondo perhaps?) can be 



heard. At any rate, it isn’t ‘pure French’. The other movements sound as if they are 
shrouded in haze – evoking not only a distant past (presumably Ravel’s intention, 
given the title) but also a foreign land. In fact it is characteristic that even when 
Ravel does not explicitly make Spanish references, that idiom nevertheless tends 
to shine through. That was how deep-seated in him it was. ‘C’est faux; mais je suis 
Basque’ – what he always said when someone couldn’t place his origins. And for 
the composer of Boléro, Rapsodie espagnole, L’heure espagnole and Alborada del 
gracioso that couldn’t be otherwise.
 Another of his trademarks was his indirectness. Veiled, suggestive, 
a soft but persistent smouldering, a threat but no immediate danger, the dream 
and not the deed: Ravel always holds back. His biographer Hans Stuckenschmidt 
stressed this in connection with Le Tombeau de Couperin: although it’s a very 
personal work ‘Ravel expressed the deepest emotions of his life in dance form. 
[…] The artistic result of this situation is a sort of abandonment, revealing and 
hiding the chasms of experience behind a slight, almost gallant disguise. All of 
a sudden the hard, dandyish words that he addressed to his biographer Maurice 
Delage take on another meaning: ‘We need a head and lower body, but no heart.’
 It’s a minor miracle that Le Tombeau de Couperin has such a unity of 
tone, sound and mood. Just look at the period of its composition, 1914-1917: the 
world changed rapidly in those war years, nobody was untouched by them. Ravel 
began work on the suite in a fairly optimistic frame of mind. And indeed, the 
world was at war in 1914 but it was expected to be over quickly. Light-heartedly 
and somewhat jokingly Ravel called the work he had embarked on a ‘Suite 
française for piano – no, not what you imagine: without the Marseillaise but with 
a forlane and a gigue’ (two old French dances; in the end, there was no gigue). 
A tribute to the 18th-century François Couperin, a musical epitaph such as was 



composed for deceased artists in years gone by. Ravel stopped composing the 
work rather soon, taking it up again only in 1917. His world had changed; by 
that time the war had gone on for three years. Friends had perished on the front. 
He had served for a while too – as a driver, because of his poor health – and had 
witnessed horrendous scenes. His mother had passed away – a huge blow to him. 
And now that cheerful Tombeau de Couperin had to be finished... Ravel dedicated 
each of the six movements to a friend killed in action. So the work became also a 
tomb for them. The work was definitely no longer solely one of high spirits.
 The mood of the Prélude constantly changes and its undulating, pas-
toral nature is reminiscent of the harpsichord music of Domenico Scarlatti. It is 
characteristic of Ravel that he is able to imbue the three-part Fugue with an at-
mosphere of nonchalance, whereas it is actually a complex piece. He scrapped this 
movement, along with the Toccata, in the later orchestral version. The Forlane is 
frequently played too quickly; its rhythm is similar to that of a gigue, a very fast 
dance – maybe that’s why. If the tempo is too fast, you virtually destroy the gently 
bubbling dissonances and remarkable inventive chords. The slender Menuet is in-
terrupted by a Musette, an imitation of a dance popular at the court of Louis XIV 
that mimics the bagpipes: it has a persistent, somewhat droning theme. When the 
minuet returns, Ravel interweaves it harmonically with the musette. The Rigau-
don is prickly and energetic; it’s interesting to compare it with the rigaudon in 
Grieg’s Holberg Suite, also a reflection of 18th-century music and dance. The clos-
ing Toccata is a perpetuum mobile. Here Ravel seems to elaborate on the toccatas 
of composers as diverse as Alessandro Scarlatti and Robert Schumann. 
Stephen Westra
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MENGJIE HAN
On the 8th of November 2014 the Dutch pianist Mengjie Han won the Third 
Prize at the 10th International Franz Liszt Piano Competition in Utrecht, 
The Netherlands. He received his prize in the main hall of TivoliVreden-
burg, in the presence of Her Majesty Queen Máxima. During the Finals Han 
played Franz Liszt’s Totentanz with the Netherlands Radio Philharmonic 
Orchestra under the baton of James Gaffigan. The performance also won 
him the Capgemini Audience Award, voted for by the public present in the 
hall as well as online by the many followers world-wide.
As the first Dutch Prize winner of the Liszt Competition since nine years, 
Mengjie Han embarked on extensive concert tours both in the Netherlands 
and abroad, taking him to countries such as the USA, Turkey, Saudi-Arabia 
and Lithuania.
The leading Dutch newspapers called his performances during the competi-
tion “impressive”(NRC Handelsblad), “visionary” (de Volkskrant), “electri-
fying” (Trouw) and “unsurpassed”(de Telegraaf). The jury remarked that 
Han is a “… bold and noble performer who tackles the highest musical 
mountains with great skill and courage.” 
Mengjie Han enjoyed his first major success at the age of 12, when he won 
the International Piano Contest Maria Campina in Portugal. In the same 
year, he gave his debut performance in the Great Hall of the Royal Concert-
gebouw in Amsterdam. He won First Prizes at the Steinway Piano Competi-
tion, the Young Pianist Foundation Competition and the Princess Christina 



Book-MengjieHan-Cobra0058 Page13

Competition, which led to performances in North-America, Africa and Asia.
Next to his accomplishments as a soloist Han is a passionate chamber mu-
sician. Together with the Amatis Piano Trio he has won prizes at the In-
ternational ‘Joseph Joachim’ Chamber Music Competition in Weimar, the 
International Schubert Competition in Graz and the International Haydn 
Competition in Vienna. The trio was named “New Generation Artists 
2016-18” by the BBC as well as “Rising Stars” by the European Concert Hall 
Organisation, which led to a concert tour of the most important European 
concert halls in season 2018/19. They have performed in prestigious venues 
such as the Wigmore Hall in London and the Amsterdam Concertgebouw, 
following major successes at the International Parkhouse Award in 2015 
and Dutch Classical Talent 2015/16. They frequently perform at major festi-
vals in the United Kingdom, Germany, Austria and The Netherlands, as well 
as on international tours to the USA, Indonesia and China.
Mengjie Han started playing the piano under the tutelage of Marlies van 
Gent at the Royal Conservatory of The Hague, before he finished his stud-
ies summa cum laude under Jan Wijn at the Conservatory of Amsterdam. 
Afterwards Han enrolled in the Piano Trio Master Studies with the Amatis 
Trio at the prestigious ‘Mozarteum’ University in Salzburg, under the tute-
lage of Prof. Imre Rohmann. Han has enjoyed significant musical influences 
from esteemed musicians such as Boris Petrushansky, Idil Biret, Jacques 
Rouvier, Menahem Pressler, Lukas Hagen, Rainer Schmidt and Dmitri 
Bashkirov, to name a few. 







EVOCACIÓN

Ook een cd is een compositie. Er staan niet alleen composities op maar deze 
vormen tezamen een nieuw geheel. Althans, dat  is het geval met deze nieuwe op-
name van de Nederlandse pianist en Liszt Concours prijswinnaar Mengjie Han. 
Bewust combineert hij Isaac Albéniz en  Maurice Ravel. Een vreemd gezelschap, 
deze twee? De één toch juist ‘het Spaanse’ zo belichamend, de ander op en top 
Fransman? Tussen hen in rijst, ook in overdrachtelijke zin, het enorme gebergte 
op dat de Pyreneeën heet…
 Echter, niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Albéniz’ Iberia en 
Ravels Le Tombeau de Couperin kunnen niet anders dan ná elkaar tot klinken 
komen maar anders zou Mengjie Han ze het liefst ‘gelijktijdig’ laten horen om 
aan te tonen hoe verweven hun idiomen met elkaar zijn. Want Ravel is veel 
Spaanser dan je zou verwachten, en Albéniz juist Franser. Ravel is vol Spaanse 
echo’s, bezit regelmatig die typisch Spaanse sfeer die je ietwat paradoxaal rauw-
zwoel zou kunnen noemen; Albéniz steeg juist tot zijn grootste hoogtes na zijn 
kennismaking met het Franse impressionisme. De heren klimmen als het ware 
elk vanaf hun kant de Pyreneeën over, snuiven in den vreemde het een en ander 
op en verrijken daarmee hun eigen werk.
 Eigenlijk ligt het nog veel concreter. Bezien we de heren van wat 
naderbij. Isaac Albéniz werd in 1860 geboren in Camprodón, Catalonië. Hij 
was een pianistisch wonderkind. Nog vóór zijn twintigste had hij er al suc-
cesvolle tournees opzitten in Spanje en de Caraïben. In die vroege jaren was hij 
een rusteloos zwervende pianovirtuoos die daarnaast ook componeerde - véél 
weliswaar maar tevens vluchtig, wat oppervlakkig en niet op het niveau dat hij 
kon bereiken, ‘alsof hij zijn muziek uit het raam smijt,’ zei Debussy later. Rond 
zijn dertigste gooide de zwerver-pianist het roer radicaal om. Hij beëindigde zijn 



pianisten-carrière en wierp zich serieus en geheel op het componeren. Vanaf nu 
schreef hij in wat hij noemde ‘mijn tweede stijl.’ Spannend hierbij is, dat dit samen-
viel met zijn definitieve vertrek uit Spanje. Vanaf 1890 woonde hij eerst vier jaar 
in Londen en vervolgens veertien jaar, tot zijn dood in 1909, in Parijs. In deze 
metropool kwam hij in aanraking met de grote Franse componisten van die tijd 
en raakte met enkele van hen bevriend - Debussy, Fauré, Dukas, d’Indy, Chaus-
son (‘Evocación’, waarmee Iberia opent, is opgedragen aan Chaussons vrouw). 
Er ontstond een boeiende wisselwerking tussen Albéniz en de impressionisten. 
De Spanjaard, bekoord door wat zich in Parijs aan nieuws ontwikkelde, breidde 
zijn idioom belangrijk uit, vooral op harmonisch gebied (hele toontoonladders 
o.a.). Aan de andere kant werd iemand als Debussy juist weer door Albéniz beïn-
vloed. Hier in Parijs ontstond Albéniz’ belangrijkste, grootste en beroemdste 
werk, Iberia, waaraan hij de laatste vier jaar van zijn leven besteedde. Gedrenkt 
in weemoed ‘herinnert’ Albéniz zich, ver van huis, in Franse sferen, zijn vroegere 
vaderland. Zo is Albéniz een Spanjaard aan wie veel Frans’ kleeft.  
 Dan Ravel. ‘C’est faux. Mais je suis Basque’ (‘Het is verkeerd, maar ik 
ben een Bask’): Ravels standaardantwoord wanneer men hem een beetje vreemd, 
een beetje anders noemde. Hij was geen echte Fransman, vond men. Het deerde 
Ravel allerminst. Hij was praktisch in Baskenland geboren – Spanje dus – in 
het dorpje Ciboure in de Pyreneeën aan de Spaanse grens en zijn moeder was 
een Baskische. Spanje bleef voor Ravel altijd ‘mijn tweede vaderland.’ En meer 
dan dat: zijn grote liefde op afstand. Waarschijnlijk is die liefde gevoed door zijn 
moeder. In zijn jeugd vertelde zij de kleine Maurice veel over haar meisjesjaren 
in Madrid. Ze zong erbij, danste. ‘Mijn moeder wiegde mij terwijl zij de habanera 
en de guajira voor mij zong.’ Spanje was de verre, onbereikbare droom: de ideale 
geliefde. Zijn vakanties bracht Ravel het liefst door in een klein havenplaatsje op 
de grens van Spanje, St.-Jean-de-Luz, niet ver van zijn geboorteplaats.



 Een diep verlangen naar Spanje; Spaans bloed dat door beider 
aderen stroomt; de klanken van Spaanse liedjes of volksmuziek nog dikwijls in 
hun oren. Aan de andere kant juist typisch een representant van de Franse cul-
tuur of deze juist bewust opzoekend: we hebben te maken met twee mensen die 
veel gemeen hadden. En dan nog iets: hun wiegen mogen dan zo’n 500 kilometer 
uit elkaar hebben gestaan, ze stonden op dezelfde breedtegraad: die van Ravel 
aan de westelijke uitlopers van de Pyreneeën, die van Albéniz aan de oostelijke. 
Dit gebergte scheidde hen niet, het verbond hen eerder. (Aardig detail is, dat 
boek II van Iberia in première ging in St. Jean-de-Luz, het havenplaatsje dus waar 
de kleine Ravel al vanuit zijn geboortehuis op uitkeek en later ook nog graag 
verbleef).
 
ALBÉNIZ - IBERIA
Albéniz componeerde in een voor Spanje spannend tijdvak. Telde het land zo 
eind 19e eeuw in Europa muzikaal gezien wel mee? En voor zover het meetelde, 
had men er in Europa niet een sterk vertekende indruk van? Á l’Espagnole was 
weliswaar in de mode maar dan ging het uitsluitend om oppervlakkige imitaties 
van wat folkloredeuntjes, pikante harmonieën, exotische ritmes, alles mooi ro-
mantisch gefilterd en afgezwakt. Spanje als ansichtkaart! ‘Over welk land worden 
zoveel onjuistheden verteld als over Spanje?’ schreven Simon Vestdijk en Henny 
Marsman nog in 1934 in hun gezamenlijke ‘Spaanse’ roman Heden ik, morgen gij. 
‘Het is rauw en hard, duister en inderdaad, groots; onbeschrijflijk mooi wat land-
schap betreft met die grondtoon en al die nuances van rood die alles en alles be-
heerst.’ Zo, dat was wel iets  anders dan de onbewolkte sprookjesbeelden die nog 
hingen van Rossini’s Il Barbiere di Siviglia, Saint-Saëns’ zwoele Havanaise-dromen 
en Sarasate’s virtuoze salonstukken. Misschien had alleen Bizet met zijn opera 
Carmen, muziek vol harde emoties, al iets van juist dat typisch rauwe opgepakt.



 ‘Een groot en vervallen land, dat plotseling weer aan het gisten is 
gegaan maar dan ook goed, en dat juist in die gisting veel openbaart van zijn 
verborgen karakter en tegelijk van de meest sympathieke kanten van zijn natuur.’ 
We citeren nog eens Vestdijk/Marsman, die het hier hebben over de (aanloop 
tot) de Spaanse Burgeroorlog maar je kunt de woorden makkelijk terugprojec-
teren naar de tijden van Albéniz. Want ook toen begon er iets te gisten. Spanje, 
het stond amper op Europa’s muzikale kaart. Maar ook nauwelijks op zijn eigen. 
Er heerste lang een sfeer van culturele apathie, het componeren stond er op laag 
niveau. Tot de componist/pedagoog Felipe Pedrell opeens de toon zette voor een 
nationalistische opleving, zich sterk maakte voor oude Spaanse muziek en opera’s 
ging componeren als Los Pirineos (1891) – daarmee de weg vrijmakend voor 
de revival van de Spaanse muziek die zou uitmonden in de meesterwerken van 
Manuel de Falla, Enrique Granados en Joaquín Turina.
 Pedrell zette in 1880 ook zijn student Isaac Albéniz op dit nieuwe 
spoor. Imiteer niet die modieuze Italiaanse opera maar richt je op wat je eigen 
land je te bieden heeft! Wat gaat daar een kracht en schoonheid van uit! En zo 
was Albéniz de eerste die belangrijke muzikale gedenktekens voor zijn vaderland 
oprichtte, ‘Spaanse muziek met een universeel effect’, zoals hij zei. Luchtig in zijn 
vroege periode – wat niet verhinderde dat evergreens als Malagueña en Tango erg 
populair werden en Albéniz dus ook op dit manier zijn doel bepaald niet miste 
– serieuzer, doorwrocht en gevat in complexere compositorische technieken in 
Iberia, zijn zwanenzang en meesterwerk. Iberia is, zei Albéniz, ‘españolismo in 
zijn extreemste vorm.’ Debussy en later Messiaen waren verrukt; laatstgenoemde 
vond het ‘het meesterwerk van de Spaanse muziek’. 
 Iberia bestaat uit twaalf lange pianostukken, verdeeld over vier 
boeken. De stukken kunnen los van elkaar gespeeld worden; als geheel klinkt de 
cyclus zelden. Met enorme verbeeldingskracht verwerkt Albeníz de jota, copla, 



bulerías, fandango &c. Het grote thema: Spanje (de voor de hand liggende titel 
España was helaas al twee keer vergeven). Waarbij opvalt dat de Noord-Spaanse 
Albéniz zich voor het overgrote deel uiteenzet met het zuidelijke Andalusië. 
Steden aan de zuidkust als Almería en Málaga worden opgeroepen en bezon-
gen, de haven Il Puerto bij Cádiz, de zigeunerwijk El Albaicín in Granada. Iberia 
roept een wereld op, gehuld in verlangen en weemoed.
 Het is één van de allermoeilijkste werken uit het pianorepertoire. 
Diverse ritmes tegen elkaar, het kruisen van de handen, het dooreenweven van 
de vingers van beide handen (wat wil je, als je het klepperen van castagnetten wilt 
imiteren!), enorme sprongen en grepen en vrijwel onmogelijke akkoorden. Soms 
zijn drie balken nodig om alle noten kwijt te kunnen. Behalve Spanje en zijn 
Franse collega’s waren Liszt’s razendmoeilijke Études d'exécution trancendantes 
de inspiratiebron (Albéniz, die zijn biografie graag wat mocht opsieren, hielp het 
verhaal de wereld in dat hij les had van Liszt maar hiervoor bestaat geen enkel 
bewijs). Zó moeilijk is Iberia, dat Albéniz halverwege de arbeid aan zijn meester-
werk bijna had  vernietigd. Hij bekeek de noten van het deel ‘Lavapiés’ nog eens 
goed en zag: dit was onspeelbaar. En wat erger was, heel Iberia was onspeelbaar... 
We danken het aan de pianiste Blanche Selva, die het werk in première zou bren-
gen, dat Albéniz niet tot een wanhoopsdaad besloot. Ze wilde ‘Lavapiés’ wel eens 
even inzien, nam het mee naar huis, belde twee dagen later weer bij Albéniz aan 
en... speelde het hem voor, helemaal uit het hoofd. Kortom: speelbaar. Maar 
Albéniz moest wanneer hij er in privékringen uit voordroeg (hij trad allang niet 
meer in het openbaar op) regelmatig wat nootjes laten vallen. 
 Mengjie Han kiest uit Iberia zes delen. ‘Albaicín’ is de zigeunerwijk 
in Granada;  Albéniz vertoefde er graag. Een dans in het flamencoritme van de 
bulerías en een vrije copla (lied) wisselen elkaar af. ‘El Puerto’ roept de gezellige 
bedrijvigheid op van een havenstad, meer specifiek El Puerto de Santa María in 



de buurt van Cadiz; ook deze streken kende Albéniz goed. Het stuk is in de stijl 
van de zapateado, een dans in een indringende 6/8 maat en imiteert de rasgueo-
techniek (trommelen op de gitaar). ‘Evocación’, opvallend in sonatevorm, plaatste 
Albéniz niet voor niets helemaal aan het begin (in het manuscript heet dit stuk 
zelfs Prélude); eigenlijk is heel Iberia een evocatie van de steden, landstreken, 
kroegen, feesten, dansen en liederen van zijn verre vaderland. In ‘Triana’ wordt 
een flamencofeest (juerga) opgeroepen, met rasgueo, ratelende castagnetten, pal-
mas (handgeklap) en percussief zapateo (voetenwerk); de Sevilliaanse zigeuner-
wijk Triana stond aan de wieg van de flamenco. ‘Almería’ bevat sterke suggesties 
van de siguiriyas, een gedanste cante jondo (lett. ‘diep lied’). Het eerste thema van 
‘Málaga’ is een naar deze stad vernoemde malagueña, het tweede een variant van 
de Noord-Spaanse jota.

RAVEL- LE TOMBEAU DE COUPERIN
Zoals gezegd, Ravel was eigenlijk half Fransman, half Spanjaard. Vooral 
Frans lijkt Le Tombeau de Couperin. De suite verwijst naar het Franse muzi-
kale verleden, naar (klavecimbel)muziek zoals die klonk aan de Franse hoven 
in de 17e en 18e eeuw met dansen als forlane, menuet en rigaudon. En toch. 
Terwijl het Spaanse niet direct met de vinger aan te wijzen is, vergt het weinig 
verbeelding om in bijv. de Toccata klepperende castagnetten of roffelende gitaren 
te horen. Spaans temperament, drukkende opwinding maar ook een zekere duis-
terheid en zwaarmoedigheid (iets van de cante jondo zelfs?) klinken er in door. 
Dit is in ieder geval niet ‘zuiver Frans’. En ook de andere delen klinken als door 
een floers – niet alleen vanuit een ver verleden (gezien de titel Ravels bedoeling) 
maar ook vanuit een vreemd land. Eigenlijk is het juist tekenend, dat ook wan-
neer Ravel zich niet expliciet tot ‘het Spaanse’ richt daar desondanks nog iets 



van doorschemert. Zo diep zat het in hem. ‘C’est faux; mais je suis Basque’ – zijn 
eigen woorden dus wanneer men hem niet kon plaatsen. En bij de componist van 
de Boléro, Rapsodie espagnole, L’heure espagnole, Alborada del gracioso kón dat 
ook niet zomaar helemaal verdwijnen.
 En dan was indirectheid altijd al zijn handelsmerk. Omfloersd, 
suggestief, een zacht maar wel aanhoudend gloeien, dreiging maar geen acuut 
gevaar, de droom en niet de daad: Ravel houdt zich in. Zijn biograaf Hans 
Stuckenschmidt benadrukte dit nog eens in verband met Le Tombeau de 
Couperin; hoewel een zeer persoonlijk werk ‘kleedt Ravel de diepste gevoelsbe-
wegingen van zijn leven […] in dansen. […] Het artistieke resultaat van deze 
situatie is een soort afzien van, een verhullen en verbergen van de afgronden der 
ervaring achter een lichte en welhaast galante verkleedpartij. Opeens krijgen de 
harde, dandyachtige woorden die hij tot [zijn biograaf] Maurice Delage richtte 
een andere betekenis: ‘Men moet hoofd en onderlijf hebben, maar geen hart.’
 Het is een klein wonder dat Le tombeau de Couperin nog zo’n een-
heid van toon, klank en stemming heeft. Kijk eens naar de periode van ontstaan, 
1914-1917: in die oorlogsjaren veranderde de wereld snel, niemand bleef daar-
onder onberoerd. Ravel begon aan de suite in een tamelijk optimistische stem-
ming. En inderdaad, in 1914 was de wereld in oorlog maar men verwachtte dat 
het allemaal snel gedaan zou zijn. Onbezorgd, licht schertsend noemt Ravel het 
werk dat hij onder handen heeft een ‘Suite française voor piano - nee, niet wat u 
zich voorstelt: zonder de Marseillaise maar met een forlane, en een gigue’ (twee 
oude Franse dansen; de gigue kwam er overigens niet). Een eerbetoon aan de 18e-
eeuwse François Couperin, een muzikaal grafschrift zoals men dat vroeger com-
poneerde  voor overleden kunstenaars. Het componeren raakte al vrij snel in het 
slop. Pas in 1917 kon Ravel de draad weer oppakken. Zijn wereld was veranderd; 
de oorlog duurde toen al drie jaar. Vrienden waren aan het front gesneuveld. 



Hijzelf had ook even gediend, vanwege zijn slechte gezondheid als chauffeur en 
afschuwelijke dingen meegemaakt. Zijn moeder was overleden - een enorme klap 
voor hem. En nu moest die montere Tombeau de Couperin worden voltooid... 
Ravel droeg elk van de zes delen op aan een gesneuvelde vriend. Daarmee werd 
het werk ook een tombeau voor hen. Puur monter was het stuk zeker niet meer.
 De Prélude is bijna steeds tweestemmig en herinnert ook door z’n 
golvend, pastoraal karakter aan de klavecimbelmuziek van Domenico Scarlatti. 
Karakteristiek voor Ravel, dat hij de driestemmige Fuga een sfeer van noncha-
lance weet mee te geven terwijl het toch een complex werkje is. Dit deel, evenals 
de Toccata, schrapte hij in de latere orkestrale versie. De Forlane wordt vaak 
te snel gespeeld; z’n ritme doet denken aan dat van een gigue, een zeer snelle 
dans – vandaar misschien. Met een te hoog tempo doe je de zacht mousserende 
dissonanten en opmerkelijke akkoordvondsten echter vrijwel te niet. Het slanke 
Menuet wordt onderbroken door een Musette, een imitatie van een aan het hof 
van Lodewijk XIV populaire dans die de doedelzak nabootst: het heeft een voort-
durend aangehouden, wat brommende grondtoon. Wanneer het menuet terug-
keert, vervlecht Ravel het harmonisch met de musette. De Rigaudon is prikkelend 
en energiek; het is een leuke bezigheid hem te vergelijken met de rigaudon uit de 
Holberg suite van Grieg, ook een reflectie van 18e-eeuwse (dans)muziek. De afslui-
tende Toccata is een perpetuum mobile. Ravel lijkt hier voort te borduren op de 
toccata’s van zo diverse componisten als Alessandro Scarlatti en Robert Schumann. 
Stephen Westra
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MENGJIE HAN
Op 8 november 2014 won de nederlandse pianist Mengjie Han de Derde 
Prijs op het 10de Internationale Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht. Hij 
ontving zijn prijs in de grote zaal van TivoliVredenburg, in het bijzijn van 
Hare Majesteit Koningin Máxima. Tijdens de finale vertolkte Han Franz 
Liszt’s Totentanz met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van 
James Gaffigan. Zijn optreden won hem de Capgemini Publieksprijs, waar-
voor werd gestemd door zowel het aanwezige publiek in de zaal als de vele 
toeschouwers online.
Als eerste nederlandse prijswinnaar in negen jaar tijd van het Liszt Con-
cours ging Mengjie Han  op tournee in het binnen- en buitenland. Hij trad 
op in landen zoals de Verenigde Staten, Turkije, Saoedi-Arabië en Litouwen.
De belangrijkste nederlandse kranten prezen zijn prestaties tijdens het con-
cours als “indrukwekkend” (NRC Handelsblad), “visionair” (de Volkskrant), 
“elektrificerend”(Trouw) en “onovertroffen”(de Telegraaf). De jury prees 
Han als “a bold and noble performer who tackles the highest musical moun-
tains with great skill and courage.”
Het eerste grote succes van Mengjie Han kwam op 12-jarige leeftijd, toen 
hij het International Piano Contest Maria Campina in Portugal won. In 
hetzelfde jaar gaf hij zijn debuut in de Grote Zaal van het Koninklijk Con-
certgebouw in Amsterdam. Hij won eerste prijzen op het Steinway Piano-
concours, het Young Pianist Foundation concours en het Prinses Christina 
Concours. Als gevolg gaf hij concerten in Noord-Amerika, Afrika en Azië.



Book-MengjieHan-Cobra0058 Page25

Naast zijn successen als solist is Han ook een gepassioneerd kamermusicus. 
Samen met het Amatis Piano Trio won hij prijzen op het Internationaler 
‘Joseph Joachim’ Kammermusikwettbewerb in Weimar, het Internationale 
Wettbewerb ‘Franz Schubert und die Musik der Moderne’ in Graz en het 
Internationaler ‘Joseph Haydn’ Kammermusikwettbewerb in Wenen. Het 
trio werd geselecteerd als “New Generation Artists 2016-18” door de BBC 
en als “Rising Stars” door de European Concert Hall Organisation, wat een 
tournee in het seizoen 2018/19 langs de belangrijkste concertzalen in Eu-
ropa opleverde. Hun debuut in de Wigmore Hall in Londen en het Concert-
gebouw in Amsterdam volgde op het winnen van het International Park-
house Award in 2015 en de Dutch Classical Talent 2015/16. Het Amatis Trio 
treedt regelmatig op bij grote festivals in het Verenigd Koninkrijk, Duits-
land, Oostenrijk en Nederland. Daarnaast gaan ze regelmatig op tournees 
naar o.a. de VS, Indonesië en China. 
Mengjie Han kreeg oorspronkelijk pianoles bij Marlies van Gent aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waarna hij zijn studie summa 
cum laude afrondde bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Han vervolgde zijn studie samen met het Amatis Trio aan het prestigieuze 
Universität ‘Mozarteum’ in Salzburg, waar hij studeerde bij professor Imre 
Rohmann. Grote muzikale invloeden kreeg Han van befaamde artiesten 
zoals Boris Petrushansky, Idil Biret, Jacques Rouvier, Menahem Pressler, 
Lukas Hagen, Rainer Schmidt en Dmitri Bashkirov.
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