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Quan	viatges,	estimat	lector,	
¿per	què	viatges?	Ja	et	sento	
respondre	en	lloc	meu:	“viatjo	
per	viatjar”.	Ja	sé	que	viatjar	
és	plaer	en	si	mateix,	però	què	
incita	a	aquest	plaer	dispendiós,	
fatigant,	perillós	a	vegades,	i	
sempre	sembrat	de	decepcions	
sense	nombre?	

Si	no	vols	respondre’m,	jo	tindré,	no	
obstant	això,	la	franquesa	de	contestar	
en	el	teu	nom:	és	que	no	estem	mai	
completament	bé	en	cap	indret;	en	
la	nostra	època	i	qualsevol	que	sigui	
la	forma	que	pren	l’ideal	(o	si	aquest	
terme	et	disgusta,	el	sentiment	d’allò	
que	és	el millor)	el	viatge	és	un	dels	més	
enganyosos.

El	que	està	absort	amb	el	treball	és	incapaç	de	
restar	durant	molt	temps	en	un	lloc,	els	que	són	
feliços	pensen	que	viatjant	afegeixen	més	felicitat	
a	l’existent,	els	amants,	els	recent	casats	marxen	
cap	a	Itàlia	o	Suïssa	igual	que	els	ociosos	o	els	
hipocondríacs.

Un hivern a Mallorca (1841)
George	Sand	(1804-1876)



544

2020	La	invitació	al	viatge
2021	Els	viatges	de	l’ànima

Per	què	viatgem?	S’ho	pregunta	George	Sand	ja	el	1841	en	la	cita	que	encapçala	aquest	programa.	
És	 una	 fugida	 o	 una	 descoberta?	 Un	 enriquiment	 o	 una	 pèrdua?	 Signe	 de	 valentia	 o	 de	 feblesa?	
Els	 motius	 que	 ens	 porten	 a	 emprendre	 un	 viatge	 són	 diversos,	 però	 sens	 dubte	 la	 capacitat	 de	
transformació	que	implica	el	desplaçament	d’un	lloc	a	un	altre	sembla	no	tenir	fenomen	igual.	La	
voluntat	de	veure	món,	de	conèixer	altres	cultures	i	portar	la	seva	infl	 uència	al	nostre	dia	a	dia	ha	
estat	 una	 permanent	 en	 la	 història	 de	 la	 humanitat.	 Un	 objecte	 portat	 de	 terres	 llunyanes	 i	 que	
desentona	en	la	realitat	del	nostre	dia	a	dia	ens	recorda	allò	que	vam	viure	en	aquella	arcàdia	ja	
inexistent	i	creada	durant	uns	dies	per	a	nosaltres.	De	la	mateixa	manera	que	un	record	passat	ens	
pertorba	dins	nostre	en	la	realitat	actual.

Si	 el	 2020	 des	 del	 LIFE	 Victoria	 vam	 explorar	 els	 viatges	 físics,	 a	 través	 de	 les	 nacionalitats,	
l’exotisme	o	la	pertinença,	en	aquest	2021	us	convidem	a	descobrir	els	viatges	interiors,	els	viatges	
de	l’ànima.	

Del	camí	cap	a	la	bogeria	al	viatge	de	l’amor,	passant	els	viatges	metafísics	o	el	caminar	pel	món	
en	busca	de	sentit,	arribant	al	viatge	per	antonomàsia	que	és	el	Winterreise	i	que	en	aquesta	edició	
estarà	 acompanyat	 pel	 destí	 fatal	 de	 Die schöne Müllerin	 i	 el	 llegat	 fi	 nal	 de	 Schwanengesang, 
completant	aquesta	trilogia	de	Schubert	per	primer	cop	en	tres	dies	seguits	al	LIFE	Victoria.	Per	
altra	 banda,	 de	 Schumann	 s’oferirà	 també	 en	 dues	 ocasions	 un	 dels	 seus	 viatges	 interiors	 més	
famosos:	Dichterliebe,	aquest	amor	de	poeta	del	qual	Albert	Guinovart	n’estrenarà	una	nova	versió.

I	no	podríem	acabar	de	parlar	de	viatges,	sense	relacionar-los	amb	Victoria	de	los	Ángeles,	ja	que	
varen	 ser	 el	 denominador	 comú	 de	 la	 seva	 vida:	 des	 dels	 inicis,	 viatjant	 amb	 vaixell	 i	 baguls,	 al	
fi	 nal,	on	el	transport	ja	s’assemblava	molt	al	d’avui	en	dia.	I	aquest	viatge	vital	és	el	que	ha	plasmat	
Clara	Arnús	Montsalvatge	en	l’obra	que	il·lustra	el	Festival	d’enguany.	Si	en	la	passada	edició	ens	
trobàvem	a	la	Universitat	de	Barcelona,	on	nasqué	i	inici	de	viatge	de	Victoria,	aquest	any	ja	ens	
trobem	en	el	seu	ascens	internacional.	En	aquesta	obra	tot	té	una	intencionalitat:	els	baguls	i	el	
vestit	són	exactament	els	de	Victoria,	les	perles	que	sempre	l’acompanyaven	es	desfan	escales	avall	
en	 una	 metàfora	 de	 la	 seva	 sovint	 difícil	 vida	 personal,	 mentre	 que	 el	 xampany	 contraresta	 això	
representant	l’agitada	vida	social.	Les	parets	vermelles	estan	inspirades	en	el	Russian	Tea	Room,	
del	carrer	57,	al	costat	del	Carnegie	Hall,	a	Nova	York,	que	ella	freqüentava.	I	precisament	aquesta	
ciutat	és	la	que	veiem	per	les	fi	 nestres,	on	reposa	un	gall	d’indi	d’Acció	de	gràcies,	la	seva	festivitat	
favorita.	Una	escultura	pròpia	dels	anys	cinquanta	destaca	el	cosmopolitisme	que	Victoria	va	anar	
absorbint	en	el	seu	trajecte	vital.	De	la	Universitat	del	món.

Benvinguts a bord, #LiedLovers!

Marc Busquets Figuerola, director artístic del LIFE Victoria
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RECITAL 1 Inaugural
Dilluns, 27 setembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Fleur Barron	mezzosoprano	/	Julius Drake	piano

RECITAL 2 Piano
Divendres, 1 octubre 2021 · 19h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Albert Guinovart	piano

RECITAL 3
Divendres, 1 octubre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Roger Padullés	tenor	/	Albert Guinovart piano

TAST DE LIED I
dimecres, 6 d’octubre 2021 – 19h

RECITAL 4
Dimecres, 13 octubre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Carolyn Sampson soprano	/	Joseph Middleton	piano

RECITAL 5
Dilluns, 18 octubre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Anne Schwanewilms soprano	/	Malcolm Martineau	piano

RECITAL 6 Piano
Dissabte, 23 d’octubre 2021 · 19h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Marta Puig piano	/ Federico Picotti violí	

RECITAL 7 
Dissabte, 23 octubre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Marina Viotti mezzosoprano	/ Todd Camburn piano
Gerry López saxòfon	/	Antoine Brochot contrabaix

RECITAL 8
Dimecres, 3 novembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Christopher Maltman baríton	/	Audrey Saint-Gil	piano

LIFE	2021:	Els	viatges	de	l’ànima RECITAL 9
Dilluns, 8 novembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Ilker Arcayürek tenor	/	James Baillieu	piano

RECITAL 10
Dimarts, 9 novembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Mark Padmore	tenor	/	James Baillieu	piano

RECITAL 11
Dimecres, 10 novembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Jan Petryka	tenor	/	James Baillieu	piano

RECITAL 12
Dijous, 11 novembre 2021 · 20h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Mattia Olivieri baríton	/	Michele d’Elia	piano

RECITAL 13 
Diumenge, 14 novembre 2021 · 17.30h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Siân Dicker soprano	/ Krystal Tunnicliffe	piano

RECITAL 14
Diumenge, 14 novembre 2021 · 19h
Sant	Pau	Recinte	Modernista	·	Sala	Domènech	i	Montaner	
Sarah Connolly mezzosoprano	/	Julius Drake piano

CONCERT 15 Simfònic
20 novembre · 20h
Auditori	Axa
Iréne Theorin soprano	/	Orquestra Simfònica 
Victoria de los Ángeles (OSVA)	
Pedro Pardo director

TAST DE LIED II
dimecres, 1 desembre 2021 · 19h

MÉS QUE LIED
dijous 16 desembre 2021 · 20h 
Església	de	Santa	Anna

RECITAL 16 Palau
Dilluns, 20 desembre 2021 · 20h
Palau	de	la	Música	Catalana	
Stéphane Degout baríton / Simon Lepper piano
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AMB EL SUPORT DE

ASSESSORAMENT LEGAL ORGANITZASEU OFICIAL DE LA FUNDACIÓ

INTERNATIONAL PARTNERS EL LIFE FORMA PART

Carlos Barrau
Jorge Binaghi
Gonzalo Bruno Quijano
Rosa Cullell
Isabel Escudé

AMICS

Ingrid Busquets Figuerola 
María José Cañellas
Joana Català
Mercedes Falcó Saldaña
Albert Garriga i Francesco Camillo

Beatriz Martí Andreu
Juan Eusebio Pujol
Francisco Querol
Lluís Reverter
Gloria Rosell

93 742 21 68

Entre	tots	feu	possible	el	LIFE	Victoria!

Inma Farran
Francisco Gaudier
Enric Girona
Francisca Graells de Reynoso
Elvira Madroñero

Carmen Marsà
Pere Grau i 
Mª Carmen Pous
Juan Molina-Martell
Mima Torelló

Josep Ramon Tarragó
Alicia Torra de Larrocha
Carme Verdiell
Núria Viladot
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Helena	Ressurreição
mezzosoprano

DISSABTE, 10 OCTUBRE 2020

Songs of many lands

Helena	Ressurreição 
mezzosoprano

Francisco	Poyato piano

DIMARTS, 13 OCTUBRE 2020

Diari d’un desaparegut 

de	Leoš	Janáček	

Nicky	Spence tenor

Helena	Ressurreição 
mezzosoprano

Julius	Drake piano

DIVENDRES, 15 OCTUBRE 2021

Helena	Ressurreição
mezzosoprano

debuta	a	l’Oxford	Lieder	(Regne	Unit)	

DILLUNS, 20 DESEMBRE 2021

Helena	Ressurreição
mezzosoprano

Ester	Lecha piano

al	Palau	de	la	Música	Catalana

La	mezzosoprano	Helena	Ressurreição	ha	
estat	molt	vinculada	a	la	història	del	LIFE	
Victoria	 d’ençà	 que	 participà	 en	 el	 cicle	
Tast	 de	 Lied	 junt	 amb	 Irene	 Mas	 Salom	
un	ja	llunyà	2016.	Des	d’aleshores	ha	estat	
present	 en	 cada	 edició:	 el	 2017	 inaugurà	
el	 Festival	 sent	 LIFE	 New	 Artist	 del	
recital	 d’Elena	 Copons	 i	 Sholto	 Kynoch,	
junt	 amb	 Mas	 Salom;	 I	 també	 amb	 la	
soprano	participaren	en	el	cicle	de	recitals	
aperitiu	a	la	Galeria	Carles	Taché,	en	una	
vetllada	 acompanyada	 per	 les	 gotes	 de	 la	
pluja.	 Però	 va	 ser	 el	 2019	 quan	 acomplí	
un	 dels	 seus	 somnis,	 en	 participar	 en	 el	
recital	 de	 clausura	 de	 l’edició	 junt	 amb	
la	 mítica	 Frederica	 von	 Stade.	 De	 fet,	 la	
mezzosoprano	 americana	 fou	 el	 motiu	
primer	 que	 Ressurreição	 es	 dediqués	 al	
cant,	 quan	 de	 petita	 descobrí	 la	 lírica	 a	
través	de	la	gravació	de	La Cenerentola	de	
von	Stade.	Ara	esdevé	artista	en	residència	
d’aquesta	edició	2020-21,	on	el	passat	any	
ja	 va	 oferir	 un	 recital	 junt	 amb	 un	 altre	
artista	 resident,	Francisco	 Poyato,	 i	on	va	
participar	 en	 un	 projecte	 d’envergadura	
com	 és	 Diari d’un desaparegut junt	 amb	
Julius	 Drake,	 Nicky	 Spence	 i	 un	 cor	 de	
companyes	 seves	 i	 freqüents	 al	 Festival.	
Ara	el	2021	farà	el	seu	debut	a	Anglaterra	
debutant	 a	 l’Oxford	 Lieder,	 en	 intercanvi	
amb	 aquest	 International	 Partner	 del	
LIFE	 Victoria.	 I	 també	 debutant	 al	 Palau	
de	 la	 Música	 Catalana	 com	 a	 LIFE	 New	
Artist	 del	 recital	 de	 Stéphane	 Degout	 i	
Simon	Lepper.

Artista	resident	2020-21
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Francisco	Poyato piano

DIMECRES, 16 SETEMBRE 2020

Liebeslieder Waltzer	
de	Johannes	Brahms

Marta	Mathéu	soprano

Gemma	Coma-Alabert	
mezzosoprano

David	Alegret	tenor

Joan	Martín-Royo	baríton

Francisco	Poyato	piano

Jordi	Armengol	piano

DIUMENGE, 28 MARÇ 2021

Winterreise de	Franz	Schubert	
versió	escènica	dirigida	per	
Rafael	R.	Villalobos

Xavier	Sabata	contratenor

Francisco	Poyato	piano

17 OCTUBRE CaixaForum Saragossa 
19 OCTUBRE CaixaForum Madrid 

24 OCTUBRE CaixaForum Sevilla 

26 OCTUBRE CaixaForum Palma

Winterreise de	Franz	Schubert	
versió	escènica	dirigida	per	
Rafael	R.	Villalobos

Xavier	Sabata	contratenor

Francisco	Poyato	piano

Vinculat	 a	 la	 Fundació	 des	 dels	 seus	
inicis	 amb	 la	 direcció	 del	 Màster	 de	 Lied	
Victoria	de	los	Ángeles	a	l’Escola	Superior	
de	Música	de	Catalunya	(ESMUC),	era	un	
deute	 del	 Festival	 que	 Francisco	 Poyato	
hi	 participés,	 després	 d’un	 brevíssim	
debut	 el	 2016	 junt	 amb	 Rocío	 Támez.	
Una	 espera	 que	 ha	 valgut	 la	 pena,	 ja	 que	
s’ha	 embarcat	 en	 un	 dels	 projectes	 més	
ambiciosos	 de	 la	 història	 del	 Festival:	 la	
versió	 escènica	 de	 Winterreise	 junt	 amb	
el	 contratenor	 Xavier	 Sabata	 i	 la	 direcció	
de	 Rafael	 R.	 Villalobos,	 talent	 emergent	
en	 l’escena	 nacional,	 que	 s’estrenà	 la	
passada	 primavera	 al	 Primavera	 LIFE	 i	
que	 viatjarà	 aquesta	 tardor	 a	 Saragossa,	
Madrid,	Sevilla	i	Palma	de	Mallorca	de	la	
mà	de	la	Fundació	“la	Caixa”.

Artista	resident	2020-21
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James	Baillieu	piano

DILLUNS, 8 NOVEMBRE 2021 

Die schöne Müllerin	
de	Franz	Schubert	

Ilker	Arcayürek	tenor

James	Baillieu	piano

DIMARTS, 9 NOVEMBRE 2021

Winterreise	de	Franz	Schubert		
Mark	Padmore	tenor

James	Baillieu	piano

DIMECRES, 10 NOVEMBRE 2021

Schwanengesang de	Franz	Schubert 

Jan	Petryka	tenor

James	Baillieu	piano

Definit	 pel	 Daily	 Telegraph	 com	 a	
“un	 pianista	 amb	 classe	 pròpia”,	
James	 Baillieu	 ha	 guanyat	 nombrosos	
certàmens	 tals	 com	 Wigmore	 Hall	 Song	
Competition,	 Das	 Lied	 International	
Song	 Competition,	 Kathleen	 Ferrier	
o	 Richard	 Tauber	 Competition,	 tot	
esdevenint	un	nom	imprescindible	en	les	
principals	temporades	de	Lied	en	l’àmbit	
internacional	 acompanyant	 a	 Louise	
Alder,	 Adam	 Walker,	 Benjamin	 Appl,	
Lise	 Davidsen	 o	 Tara	 Erraught,	 entre	
molts	 d’altres.	 Aquesta	 tardor	 interpreta	
per	 primer	 cop	 al	 Festival	 els	 tres	 cicles	
de	 Schubert	 de	 manera	 consecutiva	 junt	
amb	tres	tenors	de	reconeguda	trajectòria	
internacional:	 amb	 Ilker	 Arcayürek	
interpretraran	 Die schöne Müllerin,	 amb	
Mark	 Padmore	 faran	 Winterreise	 i	 amb	
Jan	Petryka	abordaran	Schwanengesang.

Artista	resident	2020-21
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Albert	Guinovart

DIMARTS, 11 MAIG 2021 

David	Alegret	tenor

Rubén	Fernández	
Aguirre		piano

interpreten	cançons	
d’Albert	Guinovart	sobre	textos	
de	Josep	Carner

DIVENDRES, 1 OCTUBRE 2021

Albert	Guinovart	piano
interpreta	la	seva	obra	
en	diàleg	amb	Schumann

DIVENDRES, 1 OCTUBRE 2021

Roger	Padullés	tenor

Albert	Guinovart	piano

Estrena	absoluta	de	
Dichterliebe d’Albert	Guinovart

Per	 primer	 any	 establim	 la	 figura	 del	
compositor	 resident	 al	 Festival	 i	 com	
no	 podia	 ser	 d’una	 altra	 manera	 ho	 fem	
amb	 Albert	 Guinovart.	 Després	 del	 seu	
debut	 el	 2017	 junt	 amb	 David	 Alegret	
interpretant	 algunes	 composicions	 de	
factura	 pròpia,	 retornà	 el	 2019	 en	 un	 ja	
emblemàtic	 recital	 junt	 amb	 Frederica	
von	 Stade.	 Representant	 indiscutible	 en	
el	camp	compositiu	del	nostre	país,	la	seva	
trajectòria	va	de	la	composició	d’òpera	a	la	
de	bandes	sonores,	tot	passant	per	cançons	
i	 nocturns,	 i	 acabant	 amb	 un	 Rèquiem.	
Sense	 oblidar	 mai	 la	 seva	 faceta	 com	 a	
intèrpret,	 acompanyant	 per	 exemple	 a	 la	
mateixa	 Victoria	 de	 los	 Ángeles	 durant	
una	 dècada.	 En	 aquesta	 edició	 2020-21,	
el	 Festival	 tindrà	 l’honor	 d’acollir	 una	
estrena	 absoluta	 del	 compositor:	 la	 seva	
aproximació	 a	 Dichterliebe,	 inspirat	 pels	
versos	 de	 Heinrich	 	 Heine	 que	 també	
inspiraren	 a	 Robert	 Schumann.	 La	 seva	
obra	 sonà	 la	 passada	 primavera	 al	 LIFE	
Victoria	 en	 recital	 d’homenatge	 a	 Carner	
i	 estarà	 present	 també	 en	 el	 seu	 recital	
pianístic	 com	 a	 preludi	 del	 que	 ofereix	
amb	Roger	Padullés.

Compositor	resident	2020-21
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Clara	Arnús	Montsalvatge
Artista	plàstica	2020-21

Clara	 Arnús	 Montsalvatge	 és	 una	 artista	
multidisciplinària.	Ha	forjat	la	seva	carrera	
com	a	dissenyadora	gràfi	 ca	dirigint	el	seu	
propi	 estudi	 @batabasta	 que	 va	 fundar	 a	
Xangai	fa	set	anys	i	que,	ara	per	ara,	dirigeix	
des	 de	 Barcelona.	 Paral·lelament	 des	 de	
fa	 dos	 anys,	 s’ha	 centrat	 més	 en	 altres	
disciplines	 artesanals	 com	 l’escultura,	 la	
pintura	i	la	serigrafi	 a	creant	peces	amb	un	
estil	 fresc	i	naïf,	propi	 	de	les	seves	arrels	
mediterrànies.	A	més	a	més,	és	la	néta	de	
Xavier	 Montsalvatge,	 compositor	 i	 amic	
de	 Victoria	 de	 los	 Ángeles,	 de	 la	 qual	 la	
soprano	interpretà	molta	obra	seva.

Duérmete,	negrito…
Cabeza	de	coco,	grano	
de	café…

Canción de cuna para dormir 
a un negrito

Ildefonso	Pereda	Valdes	/	
Xavier	Montsalvatge
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Recitals	’21
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Fleur	Barron mezzosoprano

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Julius	Drake	piano

Recital 1 Inaugural
dilluns,	27		setembre	2021 – 20h	

Viatge	en	veu	de	dona
Dedicant	l’edició	als	viatges	de	l’ànima,	era	
gairebé	 d’obligat	 donar	 el	 tret	 de	 sortida	
de	 2021	 amb	 Winterreise,	 aquest	 viatge	
hivernal,	 introspectiu,	 misteriós...	 i	 font	
inesgotable	 d’interpretacions	 i	 matisos.	
Així,	 al	 llarg	 de	 2020-21	 ens	 haurem	
aproximat	al	cicle	de	Schubert	a	través	de	
diverses	 visions:	 la	 més	 clàssica,	 amb	 la	
interpretació	 baritonal	 però	 jove	 i	 fresca	
de	 Samuel	 Hasselhorn	 i	 l’especialista	
Amiel	 Bushakevitz;	 una	 més	 trencadora,	
amb	l’aproximació	dramàtica	de	Rafael	R.	
Villalobos	en	la	tessitura	de	contratenor	de	
Xavier	Sabata	i	Francisco	Poyato	al	piano;	
i	fi	 nalment	la	d’un	tenor	de	referència	com	
és	Mark	Padmore,	representant	de	l’escola	
anglesa,	 amb	 James	 Baillieu	 al	 piano.	 A	
aquesta	llista	no	podia	faltar	l’aproximació	
femenina	 al	 viatge,	 i	 ho	 fem	 amb	 la	
personalíssima	 mezzosoprano	 Fleur	
Barron,	 que	 oferirà,	 junt	 amb	 el	 sempre	
romàntic	 Julius	 Drake	 al	 piano,	 una	 visió	
amb	 molt	 a	 dir	 sobre	 mite	 de	 Schubert	 i	
que	no	deixarà	a	ningú	indiferent.

Winterreise
Franz Schubert (1797-1828)

Will	dich	im	Traum	nicht	stören,	
Wär’	Schad’	um	deine	Ruh’

No	vull	molestar	els	teus	somnis,	
destorbaria	el	teu	repòs

Gute Nacht / Bona nit
Winterreise / El viatge d’hivern

Wilhelm	Müller	/	Franz	Schubert	

LIFE New Artists

Mercè	Bruguera soprano

Teodora	Oprisor	piano
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Robert Schumann (1810-1856)
Faschingaschwank aus Wien

	 Allegro	/	Romanze	/	Scherzino	/	

	 Intermezzo	/	Finale

Albert Guinovart (1962) 
24 Preludis

1.	Si	major	/	2.	Fa	menor		/	3.	Si	bemoll	/Major	

‘Lullaby’	/	4.	Mi	menor	/	5.	La	major	‘Homenatge	

a	X.	Montsalvatge’	/		

6.	Mi	bemoll	menor	‘Alla	Rachmaninov’	/

7.	La	bemoll	major	“Marxa”	/	8.	Re	menor		/	

9.	Sol	major	/	10.	Do	sostingut	menor		/	

11.	Fa	sostingut	major		/	12.	Do	menor	‘Siciliana’	/	

13.	Si	menor	‘Tarantella’	/	

14.	Fa	major	/	15.	Si	bemoll	menor	/	

16.	Mi	major	/	17.	La	menor	‘Alla	Schubert’	/	

18.	Mi	bemoll	major	‘Gallop’	/	

19.	Sol	sostingut	menor		/	20.	Re	major	

‘Polonesa’	/	21.	Sol	menor	/	22.	Re	bemoll	major	

‘Chopiniana’	/	23.	Fa	sostingut	menor	/

24.	Do	major	‘A	Sigfrid’

Recital 2 piano		divendres,	1	octubre	2021	–	19h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Albert	Guinovart piano
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Roger	Padullés tenor

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Albert	Guinovart	piano

Recital 3 divendres,	1	octubre	2021	–	20h

Schumann	vs.	Guinovart
Pocs	 poetes	 encarnen	 l’esperit	 romàntic	
com	 Heinrich	 Heine	 (1797-1856),	 ja	 que	
precisament	 ell	 forma	 part	 de	 la	 primera	
etapa	 d’aquest	 moviment,	 que	 s’oposava	
frontalment	a	tot	el	que	havia	representat	
el	segle	XVIII.	Els	seus	versos	abrandats	
i	 pentinats	 per	 la	 natura	 emergent	 van	
inspirar	 a	 nombrosos	 artistes	 del	 segle	
XIX	 tals	 com	 Franz	 Schubert,	 Felix	 i	
Fanny	 Mendelssohn,	 Johannes	 Brahms,	
Piotr	 Ilitx	 Txaikovski	 o	 Clara	 Wieck	
Schumann,	 seguint	 aquesta	 infl	 uència	
al	 segle	 XX	 amb	 Richard	 Strauss	 o	
Hugo	 Wolf,	 i	 arribant	 a	 moviments	 més	
contemporanis	amb	Hans	Werner	Henze	
o	Paul	Lincke,	entre	d’altres.	Ara	a	aquesta	
llista	 de	 compositors	 s’hi	 afegeix	 el	 nom	
d’Albert	Guinovart,	que	posarà	música	als	
versos	de	Heine	oferint	la	seva	pròpia	visió	
de	 Dichterleibe,	 en	 una	 estrena	 absoluta	
que	 tindrà	 lloc	 al	 LIFE	 Victoria.	 Amb	 la	
complicitat	 de	 Roger	 Padullés	 -que	 ha	
estat	 present	 des	 de	 l’inici	 del	 projecte-	
i	 amb	 el	 mateix	 compositor	 al	 piano,	
posaran	 en	 diàleg	 les	 dues	 visions	 de	 la	
poesia	 de	 Heine,	 en	 el	 que	 probablement	
és	 un	 dels	 cicles	 més	 coneguts,	 i	 que	 ens	
narra	el	viatge	d’aquest	poeta	enamorat.	

Dichterliebe
Robert Schumann (1810-1856)

Dichterliebe
Estrena	absoluta
Albert Guinovart (1962) 

Dues	maneres	de	viatjar
El	compositor	resident	d’enguany,	Albert	
Guinovart,	 ens	 presenta	 en	 aquest	
programa	 en	 solitari	 dues	 maneres	 de	
viatjar:	la	física	i	la	espiritual.	La	primera	
estarà	representada	pel	Carnaval de Viena,	
on	Schumann	ens	situa	en	un	moment	i	un	
espai	concrets:	la	capital	austríaca	durant	
l’època	del	Carnaval.	Mentre	que	el	segon	
tipus	 de	 viatge	 estarà	 representat	 amb	
seus	24 preludis,	que	el	mateix	Guinovart	
va	 compondre	 durant	 el	 confi	 nament	 de	
2020,	 una	 petits	 viatges	 d’un	 minut	 que	
ens	 compartia	 cada	 dia	 a	 la	 seva	 compte	
d’Instagram	 i	 que	 ens	 portava	 a	 llocs	
físics,	 com	 Sicília,	 o	 metafísics,	 com	 són	
els	seus	referents	musicals	que	menciona,	
tals	 com	 Chopin	 o	 Montsalvatge.	 Un	
programa	 relacionat	 amb	 el	 que	 oferirà	
just	 a	 continuació	 amb	 Roger	 Padullés,	
en	 un	 diàleg	 entre	 la	 seva	 obra	 i	 la	 de	
Schumann.	
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Joseph	Middleton	pianoCarolyn	Sampson
soprano

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Recital 4 dimecres,	13		octubre	2021	–	20h	

Destí	a	la	bogeria
Al	llarg	de	la	Història	els	homes	han	tingut	
por	de	la	bogeria	suposadament	atribuïda	
a	 les	 dones,	 tot	 cremant-les	 en	 fogueres,	
tancant-les	 en	 manicomis	 o	 tractant-
les	 amb	 psicoanàlisi.	 Però	 a	 la	 vegada	 no	
han	 pogut	 escapar	 de	 la	 seva	 fascinació.	
Carolyn	 Sampson	 i	 Joseph	 Middleton	
han	 creat	 i	 enregistrat	 aquest	 programa	
‘A reason in madness’	 explorant	 les	
aproximacions	 de	 diversos	 compositors	
a	 la	 bogeria	 femenina,	 i	 s’han	 inspirat	 en	
la	 frase	 de	 Nietzsche	 per	 a	 la	 creació	 del	
mateix:	“sempre	hi	ha	una	mica	de	bogeria	
en	 l’amor,	 igual	 que	 sempre	 hi	 ha	 una	
mica	 de	 raó	 en	 la	 bogeria”.	 Les	 cançons	
de	Brahms	sobre	l’Ofèlia	de	Shakespeare	
dialoguen	amb	les	compostes	per	Strauss	
i	 Chausson	 sobre	 el	 mateix	 personatge,	
mentre	 que	 la	 mort	 d’Ofèlia	 es	 descrita	

I

Franz Schubert (1797-1828)
	 Gretchen	am	Spinnrade	D	118	

Johannes Brahms (1833-1897)
	 Mädchenlied	Op.	107	No.	5	

Robert Schumann (1810-1856)
	 Die	Spinnerin	Op.	107	/	No.	4	Herzelied	
	 Op.	107	No.	1	

Johannes Brahms (1833-1897)
Ophelia-Lieder Op Posth.22 
	 Wie	erkenn’	ich	dein	Treublieb		/	Sein	
	 Leichenhemd	weiss	wie	Schnee	/	Auf	morgen		 	
	 ist	Sankt	Valentins	Tag	/	Sie	trugen	ihn	auf	der	
	 Bahre	bloss	/	Und	kommt	er	nicht	mehr	zurück?

Richard Strauss (1864-1949)
‘Drei Lieder der Ophelia’ Op. 67 
	 Wie	erkenn	ich	mein	Treulieb	vor	andern	nun
	 Guten	Morgen,	‘s	ist	Sankt	Valentingstag
	 Sie	trugen	ihn	auf	der	Bahre	bloss

Hugo Wolf (1860-1903)
Mignon Lieder 
	 Kennst	du	das	Land?	/	Heiss	mich	nich	reden	/
	 Nur	wer	die	Sehnsucht	keent	/	So	lasst	mich		 	
	 scheiden,	bis	ich	werde

per	 Schumann	 i	 Saint-Saëns.	 La	 visió	
traumatitzada	 i	 misteriosa	 de	 Mignon	
apareix	 tant	 al	 cicle	 de	 Wolf	 com	 en	 el	
de	 Duparc,	 mentre	 que	 l’obsessionada	
Gretchen	 plora	 en	 la	 seva	 roda	 de	 teixir	
en	 l’incomparable	 música	 de	 Schubert.	
La	 tristesa	 i	 la	 bogeria	 desemboquen	
en	 la	 bruixeria	 i	 l’erotisme	 desenfrenat	
amb	 els	 poemes	 de	 Pierre	 Louÿs	 sobre	
Bilitis,	 musicats	 per	 Koechlin	 i	 Debussy.	
Sampson	i	Middleton	acaben	el	seu	recital	
tal	 com	 el	 van	 començar,	 amb	 un	 suïcidi	
a	 l’aigua,	 tot	 ofegant-se	 al	 monòleg	 de	
Poulenc	 La Dame de Monte-Carlo,	 on	 la	
vella	protagonista	femenina,	que	ha	tingut	
mala	 sort	 a	 les	 taules	 de	 joc,	 decideix	
llançar-se	al	mar.

II

Henri Duparc (1848-1933)
	 Romance	de	Mignon

Charles Koechlin (1867-1950)
	 Hymne	a	Astarté	

Claude Debussy (1862-1918)
Chansons de Bilitis
	 La	fl	 ûte	de	Pan	/	La	Chevelure	/	Le	Tombeau		
	 des	naïades

Chales Koechlin
	 Épitaphe	de	Bilitis	

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
	 La	mort	d’Ophélie

Ernest Chausson (1855-1899)
	 Chanson	d’Ophélie

Henri Duparc 
	 Au	pays	où	se	fait	la	guerre

Francis Poulenc (1899-1963)
	 La	dame	de	Monte	Carlo

LIFE New Artist

Cecilia	Rodríguez	soprano

Jesús	López	Blanco	piano
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Anne	Schwanewilms		
soprano

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Malcolm	Martineau		
piano

Recital 5 dilluns,	18	octubre	2021		–	20h		

Viatges	metafísics
El	debut	d’Anne	Schwanwilms	és	un	dels	
més	 esperats	 al	 LIFE	 Victoria.	 Nascuda	
a	Alemanya,	destaca	en	els	rols	femenins	
creats	per	Richard	Strauss	-la	seva	darrera	
aparició	 a	 Barcelona	 va	 ser	 Arabella	 al	
Liceu-	 però	 també	 en	 rols	 wagnerians	
tals	 com	 Elsa	 (Lohengrin)	 o	 Elisabeth	
(Tannhäuser),	així	com	en	altres	títols	com	
Dialogue des carmelites, Wozzeck	o	Otello.	
Inspirada	pel	drama	de	l’òpera,	la	soprano	
es	 presenta	 de	 nou	 a	 Barcelona	 en	 un	
programa	dividit	en	quadre	parts,	quatre	
viatges	 de	 l’ànima	 que	 repassen	 alguns	
del	 seus	 compositors	 recitalístics	 de	
capçalera.	A	la	primera	part,	Himmelfahrt 

I
Himmelfahrt
Ascenció

Gustav Mahler (1872-1942)
Das	himmlische	Leben	/	Das	Urlicht
Wo	die	Trompeten	blasen

 
Henri Duparc (1848-1933)

Au	pays	ou	se	fait	la	guerre
L’invitation	au	vouyage	/	Phidylè

 
Reisen in den Irrsinn 
Viatges a la bogeria
 
Richard Strauss  (1864-1949)

‘Drei	Lieder	der	Ophelia’	Op.	67	
Wie	erkenn	ich	mein	Treulieb	vor	andern	nun		
Guten	Morgen,	‘s	ist	Sankt	Valentinstag
Sie	trugen	ihn	auf	der	Bahre	bloss

LIFE New Artist

Rita	Morais	soprano

Ester	Lecha	piano

(Ascenció) intepretarà	 Lieder	 eteris	 de	
Mahler,	 com	 Wo die Trompeten blasen	 i	
Debussy,	 com	 L’invitation au voyage,	 que	
donà	nom	a	l’edició	de	2020.	Els	tres Lieder 
d’Ofèlia	 de	 Strauss,	 el	 seu	 compositor	
de	 capçalera,	 centraran	 la	 segona	 part	
dedicada	a	Reisen in den Irrsinn (Viatges a 
la bogeria),	mentre	que	les	Proses lyriques 
de	 Debussy	 centraran	 els	 Traumreisen 
(Viatges poètics).	 Per	 finalitzar	 el	 Lieder	
de	 Wolf	 posaran	 màgia	 cloent	 amb	 la	
darrera	 part	 Phantasiereisen	 (Viatges	 a	
la	fantasia)	aquest	recital	tan	esperat	que	
la	 pandèmia	 va	 fer	 aplaçar	 en	 la	 darrera	
edició.

 II
Traumreisen
Viatges poètics

Claude Debussy (1862-1918)
Proses	lyriques

 
Phantasiereisen     
Viatges a la fantasia 

Hugo Wolf (1860-1903)                                           
Im	Frühling	/	Gesang	Weylas	/	Das	verlassene	
Mägdlein	/	Auf	einer	Wanderung

Strauss	dirigint	‘Arabella’
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Recital 6 Piano		dissabte,	23	d’octubre	2021	-	19h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Marta	Puig piano

Karol Maciej Szymanowski  (1882-1937)
Mites

I.	La	fontaine	d’Arethuse	/	II.	Narcisse	/	
III.	Dryades	et	Pan

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata en la major D. 574

I.	Allegro	moderato	/	II.	Scherzo.	Presto	/	
III.	Andantino	/	IV.	Allegro	vivace

Amor	mitològic
La	pianista	Marta	Puig	torna	a	presentar-
se	al	LIFE	Victoria	després	del	seu	recital	
en	solitari	l’any	passat	i,	en	aquesta	ocasió	
ho	 fa	 acompanyada	 del	 violí	 de	 Federico	
Picotti.	Junts	ofereixen	un	programa	que	
dialoga	 amb	 l’amor	 sense	 fronteres	 que	
presenta	després	Marina	Viotti.	En	aquest	
cas	 relacionant	 l’amor	 amb	 la	 mitologia	
i	 més	 concretament	 la	 que	 presenta	
Szymanowski	 -compositor	 poc	 freqüent-	
a	la	seva	obra	Mites.	Puig	i	Picotti	posaran	
en	diàleg	aquesta	obra	amb	la	Sonata en La 
Major	de	Schubert,	de	referència	en	el	seu	
repertori.	Un	nit	en	que	l’acompanyament	
pianístic	 tradicional	 de	 la	 cançó	 estarà	
acompanyat	 d’altres	 instruments,	 perquè	
el	Lied	és	música	de	cambra.

Federico	Picotti	violí
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Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Recital 7 dissabte,	23	octubre	2021	–	20h	

I

La pèrdua
Claude Debussy (1862-1918)
	 Clair	de	lune

Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893)
	 Ach,	tolka,	tot	ktoznal

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
‘Crude	furie’	de	Xerxes

Chistoph Willibald Gluck (1714-1787)
‘J’ai	perdu	mon	Eurydice’	d’Orfeo et Eurydice		

Édith Piaf (1915-1963)
	 Mon	Dieu

La seducció
Consuelito Velázquez (1916-2005)
	 Bésame	mucho	

Georges Bizet (1838-1875)
‘Près	des	remparts	de	Seville’	de	Carmen

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
‘Mon	coeur	s’ouvre	à	ta	voix’	de	Samson et Dalila

Arnold Schönberg (1874-1951)
de	Brettl-Lieder
	 Mahnung

Jacques Offenbach (1819-1880)
‘Je	t’adore	brigand’	de	La Périchole

II

La solitud
Kurt Weill (1900-1950)
	 Je	ne	t’aime	pas	

Édith Piaf
	 Padam,	Padam

Samuel Barber (1910-1981)
de	Despite and Still Op. 41
	 Solitary	Hotel

Francis Poulenc (1899-1963)
de	Banalités FP 107
	 Hôtel

George Gershwin (1898-1937)
‘Summertime’	de	Porgy and Bess

L’amor impossible
William Bolcom (1938)
	 Song	of	the	Black	Max

Benjamin Britten (1913-1976)
de	Cabaret songs
	 Johnny

William Bolcom
	 Toothbrush	time

Léo Ferré (1913-1993)
	 La	vie	d’artiste	

L’amor etern
Manuel de Falla (1876-1946)
	 Nana

Gioachino Rossini (1792- 1868)
‘Tanti	affetti’	de	La donna del lago 

Jacques Brel (1929-1978)
	 La	chanson	des	vieux	amants	

L’amor	no	té	fronteres	
Quin	viatge	hi	ha	més	complet	que	l’amor?	
Aquest	sentiment,	que	ha	omplert	pàgines	
i	 melodies	 des	 del	 principi	 dels	 temps,	
segueix	 sent	 un	 enigma	 per	 l’ésser	 humà	
malgrat	 la	 quantitat	 de	 clixés	 romàntics	
que	 hem	 anat	 generant	 al	 llarg	 de	 la	
història.	Qui	es	riu	de	l’amor,	acaba	caient	
a	les	seves	xarxes...	i	ningú	no	se	n’escapa!	I	
si	algun	gènere	ha	explorat	en	profunditat	
les	 complexitats	 de	 l’amor	 aquest	 ha	
estat	 la	 música,	 amb	 la	 seva	 capacitat	 de	
transmetre	 el	 llenguatge	 de	 l’ànima.	 La	
mezzosoprano	 Marina	 Viotti	 es	 presenta	
per	primer	cop	en	recital	a	Barcelona	amb	

aquesta	 particular	 i	 curada	 proposta	 que	
barreja	 de	 forma	 natural	 l’òpera,	 Lied	 i	
la	 cançó	 entesa	 com	 a	 pop.	 Un	 exquisit	
programa	que	ens	porta	de	la	mà	pels	estats	
de	 l’amor	 i	 que	 està	 acompanyat	 per	 una	
petita	 banda	 de	 saxo,	 contrabaix	 i	 piano.	
Una	 personal	 proposta	 de	 Viotti,	 que	 es	
pren	 igual	 de	 seriosament	 tots	 els	 estils	
musicals	per	tal	de	barrejar-los,	dotar-los	
d’un	nou	signifi	 cat	i	 intentar	explicar-nos	
així,	 de	 nou	 i	 de	 manera	 personal,	 què	 és	
l’amor.	 Un	 amor	 que,	 com	 la	 música,	 no	
entén	de	fronteres.

Marina	Viotti mezzosoprano

Todd	Camburn	piano

Gerry	López	saxòfon

Antoine	Brochot	
contrabaix

Édith	Piaf	junt	amb	Charles	Aznavour	
i	l’actor	Eddie	Constantine
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Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Christopher	
Maltman	 baríton

Audrey	Saint-Gil	piano

Recital 8 dimecres,	3	novembre	2021	–	20h	

Viatjar	amb	cançons
El	 baríton	 anglès	 Christopher	 Maltman,	
que	debutà	al	LIFE	Victoria	el	2018,	torna	
al	 Festival	 amb	 aquest	 programa	 centrat	
en	Songs of Travel	 de	 Vaughan	 Williams,	
l’atmosfèric	cicle	de	nou	cançons	compost	
entre	 1900	 i	 1904	 sobre	 les	 poesies	 de	
Robert	 Louis	 Stevenson	 Songs of Travel
and other verses publicades	 el	 1896.	
Aquesta	col·lecció	de	cançons	representen	
la	 primera	 incursió	 del	 compositor	 en	
el	 camp	 del	 Lied	 i,	 contràriament	 al	
caminant	 del	 Winterreise	 de	 Schubert	 o	
d’altres	 cicles	 similars,	 el	 protagonista	
de	 Songs of Travel no	 es	 deixa	 subjugar	 a	
la	 natura	 sinó	 que	 la	 combat	 per	 sortir-
ne	 triomfant	 l’ésser	 humà.	 Un	 visió	 més	
moderna	 del	 viatge	 -com	 a	 conseqüència	
de	la	modernitat	aportada	per	la	tècnica	i	
la	industrialització-	i		que	representa	una	
superació	del	Romanticisme	pròpia	de	la	fi		
del	segle	XIX	i	principis	del	XX.	Es	tracta	
d’un	dels	cicles	més	famosos	del	repertori	
liederístic	 anglès,	 tan	 bellíssimament	
interessant	 com	 poc	 programat	 aquí,	
del	 qual	 Maltman	 n’és	 un	 dels	 seus	 més	
destacats	exponents.

Let	Beauty	awake
For	Beauty’s	sake	
Deixa	que	es	desperti	la	bellesa,
pel	bé	de	la	pròpia	bellesa

Let Beauty awake / Deixa que es desperti la bellesa 
Songs of Travel / Cançons de viatge

Robert	Louis	Stevenson	/	Ralph	Vaughan	Williams

LIFE New Artists

Pilar	Garrido	soprano

Mar	Compte	piano

I
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Four last songs 

Procris	/	Tired	/	Hands	eyes	and	heart	/	
Menelaus

Ralph Vaughan Williams 
Songs of Travel 

The	Vagabond	/	Let	Beauty	Awake	/	The	
Roadside	Fire	/	Youth	and	Love	/	In	Dreams/	
The	Infi	 nite	Shining	Heavens	/	Whither	Must	I	
Wander	/	Bright	Is	the	Ring	of	Words	/	I	Have	
Trod	the	Upward	and	the	Downward	Slope

II
Robert Schumann (1810-1856) 

Belsazar	/	Die	feindlichen	Brüder	/	Die	
Löwenbraut	/	Die	beiden	Grenadiere	/	Ballade	
des	Harfners

Robert Schumann
Liederkreis	Op.	24
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Si	 el	 2020	 va	 ser	 el	 primer	 any	 en	 què	 es	
va	fer	un	Winterreise	al	Festival,	2021	serà	
el	 primer	 en	 el	 qual	 s’interpretaran	 de	
forma	consecutiva	els	tres	grans	cicles	de	
Schubert:	Die schöne	Müllerin, Winterreise	
i	 Schwanengesang. Per	 a	 aquest	 projecte,	
que	 suposa	 un	 pas	 important	 pel	 LIFE	
Victoria,	comptem	amb	el	pianista	James	
Baillieu,	que	ofereix	aquests	tres	cicles	en	
una	setmana	junt	amb	tres	tenors	de	luxe	
i	referència	en	el	gènere:	Ilker	Arcayürek,	
Mark	Padmore	i	Jan	Petryka,	que	debuten	
tots	tres	al	Festival.	Si	alguna	cosa	uneixen	
aquests	tres	cicles	de	cançons	és	el	concepte	
de	 viatge	 -tant	 físic	 com	 espiritual-	 que	

és	 precisament	 la	 línia	 del	 LIFE	 Victoria	
d’enguany.	 A	 Die schöne Müllerin (La 
bella molinera),	 l’enamorat	 s’endinsa	 en	
aquest	viatge	emocional	a	través	del	camp	
i	 del	 bosc,	 amb	 el	 rierol	 com	 a	 confident	
de	 la	 seva	 ànima	 torturada.	 Winterreise 
(El viatge d’hivern),	 encarna	 en	 si	 mateix	
el	 viatge	 emocional	 per	 antonomàsia,	 el	
d’un	 amor	 no	 correspost	 i	 la	 conseqüent	
desolació.	 Mentre	 que	 Schwanengesang 
(El cant del cigne) representa	en	si	mateix	
la	 fi	 del	 viatge,	 ja	 que	 va	 ser	 la	 col·lecció	
de	 Lieder	 de	 Schubert	 que	 es	 publicà	 de	
forma	pòstuma.

James	Baillieu	piano

Recital 10 dimarts,	9	novembre	2021	–	20h	
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Recital 11		dimecres,	10	novembre	2021	–	20h	
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Els tres grans cicles 
de Franz Schubert

Schwanengesang
Franz Schubert (1797-1828)	

Winterreise
Franz Schubert (1797-1828)

Recital 9 dilluns,	8	novembre	2021	–	20h	
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner	

Die schöne Müllerin
Franz Schubert (1797-1828)	

Ilker	Arcayürek tenor

Mark	Padmore tenor

Jan	Petryka tenor
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Mattia	Olivieri	baríton Siân	Dicker	soprano

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Michele	d’Elia	piano Krystal	Tunnicliffe	piano

Recital 12 dijous,	11	novembre	2021	–	20h	 Recital 13 diumenge,	14	novembre	2021	–	17.30h	

Don	Quixot	
i	el	caminar	pel	món
Assidu	a	la	majoria	de	teatres	d’òpera	del	
món,	però	sobretot	a	La	Scala	de	Milà,	és	
difícil	 veure	 a	 Mattia	 Olivieri	 en	 format	
de	 Lied,	 gènere	 que	 adora.	 En	 el	 seu	
recital	debut	a	Barcelona	es	presenta	junt	
amb	 el	 seu	 pianista	 Michele	 d’Elia	 amb	
aquest	 programa	 al	 voltant	 de	 la	 figura	
del	 caminant,	 l’anomenat	 tant	 en	 anglès	
com	en	alemany	wanderer.	Un	personatge,	
aquest	 que	 camina	 pel	 món	 sense	 rumb,	
que	 està	 molt	 present	 en	 la	 cultura	
musical	 romàntica:	 de	 Wotan	 del	 Ring	
wagnerià	 al	 protagonista	 de	 Winterreise	
de	 Schubert.	 Aquí,	 Olivieri	 i	 d’Elia	
se	 centren	 en	 un	 altre	 rodamón	 molt	
vinculat	a	la	cultura	espanyola:	El	Quixot.	
El	 conegut	 cicle	 de	 Ravel	 Don Quichote a 
Dulcinée	dialogarà	amb	el	menys	conegut	
d’Ibert	Quatre chansons de Don Quichotte,	
per	 interpretar	 després	 les	 Cinq mélodies 
populaires grecques,	 també	de	Ravel.	A	la	
primera	part,	després	de	l’estrena	del	nou	
cicle	 compost	 per	 Iain	 Bell	 sobre	 Dante,	
abordaran	 els	 Tre sonetti di Petrarca	
que	 comencen	 amb	 desassossegat	 “Pace	
non	 trovo...”	 Una	 pau	 que	 no	 troben	 els	
caminants,	 que	 com	 Don	 Quixot,	 vaguen	
pel	món	en	busca	de	reconfort.

Viatge	vital
En	 col·laboració	 amb	 l’Oxford	 Lieder,	
International	 Partner	 del	 LIFE	 Victoria,	
rebem	 el	 debut	 a	 l’Estat	 espanyol	 de	 les	
guanyadores	 de	 l’Oxford	 Lieder	 Young	
Artist	 Platform	 2020,	 el	 duet	 format	
per	 la	 soprano	 Siân	 Dicker	 i	 la	 pianista	
Krystal	 Tunnicliffe.	 Juntes	 ens	 oferiran	
un	recorregut	per	la	trajectòria	vital	d’una	
persona.	 Des	 de	 l’alegria	 infantil	 de	 les	
Children’s Songs	 compostes	 per	 la	 poc	
coneguda	 Muriel	 Herbert,	 passant	 per	
l’excitació	de	l’adolescència	i	el	desencant	
de	la	vida	adulta,	fins	a	la	vellesa,	amb	les	
Transformations	de	Finzi,	remarcant	que	
aquest	 viatge	 vital	 és,	 al	 cap	 i	 a	 la	 fi,	 un	
viatge	circular.	Una	transformació.

I
Iain Bell (1980)
Dante Lieder
Estrena absoluta

Franz Liszt (1811-1886)
Tre sonetti del Petrarca
	 Pace	non	trovo	/	Benedetto	sia‘l	giorno
	 I’	vidi	in	terra	angelici	costumi

II
Maurice Ravel (1875-1937)
Cinq mélodies populaires grecques
	 Chanson	de	la	Mariée	/	Là-bas,	vers	l’église		
	 Quel	galant	m’est	comparable	/	Chanson	des		
	 cueilleuses	de	lentisques	/	Tout	gai!

Jacques Ibert (1890-1962)
Quatre chansons de Don Quichotte
	 Chanson	du	départ	/	Chanson	à	Dulcinée			
	 Chanson	du	Duc	/	Chanson	de	la	mort

Maurice Ravel 
Don Quichotte à Dulcinée
	 Chanson	romanesque	/	Chanson	épique			
	 Chanson	a	boire

 

Muriel Herbert (1897-1984)   							
Children’s Songs
	 Merry-Go-Round	/	The	Gypsies	/	The	Tadpole	/			
	 Jack	Spratt	/	Acorn	and	Willow	/	The	Bunny

Wolfgang Amadeus Mozart (1766-1791)       																																						
	 An	Chloë
	
Jean Sibelius (1865-1957)
Op. 37
	 Den	första	kyssen	/	Var	det	en	dröm?	/	Flickan		 	
	 kom	ifrån	sin	älsklings	möte

Richard Hageman (1881-1906)
	 Do	Not	Go	My	Love

Wolfgang Amadeus Mozart
	 Als	Luise	die	Briefe	ihres	ungetreuen	Liebhabers		
	 verbrannte

Hugo Wolf (1860-1903)  						
de	Goethe Lieder
	 Mignon	I	Heiss	mich	nicht	reden	/	Mignon	II		 	
	 Nur	wer	die	Sehnsucht	kennt	/	Mignon	III	So	
	 lasst	mich	scheinen	/	Der	Rattenfänger

Gerald Finzi (1901-1956)
	 In	Years	Defaced	/	Life	Laughs	Onwards	/		 	
	 The	Clock	Of	The	Years	/	TransformationsLIFE New Artists

Alba	Fernández	Cano	
soprano

Arturo	Asensi	piano

*Guanyadores	de	l’Oxford	Lieder	Young	Artist	Platform	2020
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Dame	Sarah	Connolly
mezzosoprano

Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Julius	Drake	piano

Recital 14 diumenge,	14	novembre	2021	–	19h	

Viatge	vienès	de	la	mà	
d’Alma	Mahler
Anunciada	 en	 les	 dues	 anteriors	
edicions	 del	 LIFE	 Victoria,	 el	 Festival	
ha	 volgut	 mantenir	 el	 compromís	 amb	
Dame	 Sarah	 Connolly,	 una	 de	 les	 grans	
mezzosopranos	 del	 panorama	 actual.	 Ho	
farà	 conservant	 el	 programa	 que	 anava	
a	 oferir	 el	 2019	 al	 voltant	 d’Alma	 Mahler	
i	 dels	 compositors	 contemporanis	 de	 la	
Viena	 del	 moment,	 tot	 posant	 en	 context	
les	 composicions	 d’aquesta	 artista	
que	 sovint	 ha	 quedat	 amagada	 sota	
l’ombra	 allargada	 del	 seu	 primer	 marit.	
Començarà	amb	el	preàmbul	de	Johannes	
Brahms,	 passant	 per	 Hugo	 Wolf,	 que	
explotà	 el	 romanticisme	 exacerbat	 de	 la	

I
Johannes Brahms (1833-1897)     							
	 Ständchen	Op.	106	No.	1	/	Da	unten	im	Tale	Op.		 	
	 33	No.	6	/	Feldeinsamkeit	Op.	86	No.	2	/	Die		 	
	 Mainacht	Op.	43	No.	2	/	Von	ewiger	Liebe	Op.		 	
	 43	No.	1

Hugo Wolf (1860-1903)          																																						
	 ‘Auch	kleine	Dinge’	d’Italienisches Liederbuch

	 ‘Gesang	Weylas,	No.	46’	de	Mörike Lieder

	 ‘Nachtzauber’	d’Eichendorff-Lieder

	 ‘Mignon	IV:	Kennst	du	das	Land,	No.	9’	de		 	
	 Goethe Lieder

	 ‘Die	Zigeunerin’	de	Eichendorff-Lieder

cançó,	tot	arribant	a	les	composicions	del	
matrimoni	 Mahler.	 La	 relació	 conjugal	
entre	Gustav	i	Alma	fou	bastant	tortuosa:	
jutjada	 com	 a	 femme fatale	 per	 la	 seva	
infidelitat	amb	Walter	Gropius	–fundador	
de	 la	 Bauhaus	 i	 amb	 qui	 després	 es	
casaria-	 estudis	 recents	 han	 demostrat	
que	 la	 seva	 història	 amb	 Mahler	 estava	
plena	 de	 grisos...	 Aquí	 Connolly	 enfronta	
les	 seves	 composicions.	 El	 recorregut	
acabarà	 amb	 el	 postromanticisme	 vienès	
d’Alexander	 von	 Zemlinsky	 i	 aquests	 sis	
Lieder	 basats	 en	 simbolistes	 textos	 de	
Maurice	 Meterlinck.	 Una	 dona	 fascinant	
en	un	moment	històric	fascinant.	

II
Claude Debussy (1862-1918)      						
Trois Chansons de Bilitis

	 La	flûte	de	Pan	/	La	chevelure	/	
	 Le	tombeau	des	naïades

Alma Mahler (1879-1964)
	 Die	stille	Stadt	/	Licht	in	der	Nacht	/		 	 	
	 Bei	dir	ist	es	Traut

Gustav Mahler (1860-1911)    																				
de	Des Knaben Wunderhorn

	 Das	irdische	Leben	/	Wo	die	schönen	
	 Trompeten	blasen	/	Rheinlegendchen

Alexander von Zemlinsky (1872-1942)         																											
Maeterlinck Lieder

	 I.	Die	drei	Schwestern	/	II.	Die	Mädchen	mit		 	
	 den	verbundenen	Augen	/	III.	Lied	der	Jung	 	
	 frau	/	IV.	Als	ihr	Geliebter	schied	/	V.	Und	kehrt		 	
	 er	einst	heim	/	VI.	Sie	kam	zum	Schloss	gegangen

Alma
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Concert 15 Simfònic
dissabte,	20	novembre	2021	–	20h

Iréne	Theorin soprano

Auditori Axa

Orquestra Simfònica 
Victoria de los 
Ángeles (OSVA) 
Pedro	Pardo director

Viatge	a	l’hivern	del	nord
El	debut	d’Iréne	Theorin	al	LIFE	Victoria	
el	 2017	 amb	 un	 recital	 ja	 memorable	 al	
Paranimf	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona	
va	 marcar	 un	 abans	 i	 un	 després	 en	 la	
història	 i	 trajectòria	 del	 Festival.	 Ara	
l’aclamada	 soprano	 sueca	 torna	 al	 LIFE	
acompanyada	 per	 l’Orquestra	 Simfònica	
Victoria	de	los	Ángeles,	dirigida	per	Pedro	
Pardo,	 en	 la	 primera	 incursió	 al	 Lied	
simfònic	-gènere	tan	necessari	i	sovint	poc	
freqüent-	 que	 fem	 des	 del	 Festival.	 Junts	
oferiran	 una	 selecció	 d’obres	 i	 cançons	
de	Grieg,	Nielssen	i	Sibelius,	en	un	viatge	
a	 l’hivern	del	nord,	el	dels	països	nòrdics,	
d’on	 van	 sorgir	 aquests	 tres	 compositors	
de	marcada	personalitat	musical	cadascun	
d’ells.	 Lied	 simfònic	 amb	 una	 de	 les	
cantants	més	estimades	del	LIFE	Victoria.

Seguidament a aquest concert s’oferirà 
un sopar fundraising junt amb la 
soprano, els benefi cis del qual aniran 
destinats al programa de suport al 
talent jove que s’impulsa des de la 
Fundació  

Obres	i	cançons	d’	Edvard Grieg (1843-1907), 
Carl Nielssen (1865-1931), 
Jean Sibelius (1865-1957)

Du	lebst	in	mir	durch	alle	Zeit!—
Dort	ward	die	Wirklichkeit	zum	Traum,
Dort	ward	der	Traum	zur	Wirklichkeit!
Tu	has	de	viure	en	mi	per	sempre!	–
Allí	on	la	realitat	esdevingué	somni,	
Allí	on	el	somni	esdevingué	realitat!

Ein Traum / Un somni

Friedrich	Martin	von	Bodenstedt	/	
Edvard	Grieg
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Stéphane	Degout	baríton

Palau de la Música Catalana 

Simon	Lepper	piano

Recital 16 Palau
dissabte,	20	desembre	2021	–	20h	

El	viatge	del	poeta
El	baríton	Stéphane	Degout	torna	al	LIFE	
Victoria	en	el	seu	debut	al	Palau	junt	amb	
Simon	 Lepper,	 després	 de	 fer-ho	 a	 Sant	
Pau	el	2019.	Ambdós	artistes	ens	proposen	
un	 viatge	 de	 la	 mà	 del	 poeta	 Heinrich	
Heine,	en	un	exquisit	joc	de	miralls.	Com	
a	 peça	 central	 del	 seu	 recital	 ofereixen	 el	
cicle	 Dichterliebe,	 el	 viatge	 de	 l’amor	 del	
poeta	basat	en	el	cicle	de	poesies	Lyrisches 
Intermezzo	 escrit	 per	 Heine	 entre	 1822	 i	
1823.	 I	 també	 precisament	 sobre	 aquest	
cicle	 s’oferiran	 els	 infreqüents	 Quatre 
poèmes de l’Intermezzo	de	Heinrich	Heine	
compostos	 per	 Joseph	 Guy	 Ropartz.	 La	
mélodie	sempre	present	en	els	programes	
de	 Degout	 -de	 la	 qual	 n’és	 ambaixador	
indiscutible-	 estarà	 present	 amb	 Gabriel	
Fauré	 i	 Henri	 Duparc,	 clausurant	 l’edició	
de	2021	amb	la	peça	que	inspirà	l’edició	de	
2020,	 L’invitation au voyage,	 acabant	 així	
el	viatge	que	vam	iniciar	l’any	passat.	

I
Gabriel Fauré (1845-1924)
	 Clair	de	Lune	/	Au	bord	de	l’eau	

Poèmes d’un jour

	 Rencontre	/	Toujours	/	Adieu	

Joseph Guy Ropartz (1864-1955)
Quatre poèmes de l’Intermezzo 
de Heinrich Heine 
	 Tendrement	enlacés,	ma	chère	
	 bien-aimée	/	Pourquoi	vois-je	pâlir	la		 	
	 rose	parfumée?	/	Ceux	qui,	parmi	les		 	
	 morts	d’amour	/	Depuis	que	nul	rayon	de		
	 tes	yeux	bien-aimés

Henri Duparc (1848-1933)
	 L’invitation	au	voyage	/	Extase	/	

	 La	vie	antérieure	

II
Robert Schumann (1810-1856)
Dichterliebe 

LIFE New Artists

Helena	Ressurreição		mezzosoprano

Ester	Lecha	piano

Die	alten,	bösen	Lieder,
Die	Träume	schlimm	und	arg,
Die	lasst	uns	jetzt	begraben,	Holt	
einen	grossen	Sarg

Les	cançons	velles	i	tristes
i	els	somnis	dolents	i	pesats,
deixeu	que	ara	els	enterri,	
busqueu-me	un	gran	taüt

Die alten, bösen Lieder /  
Les cançons belles i tristes
Dichterliebe / 
L’amor del poeta

Heinrich	Heine	/	
Robert	Schumann
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Tast	de	Lied	’21
a l’espai íntim de Jorquera Pianos

35	minuts	de	Lied	/	Interpretat	per	joves	artistes	/	Amb	maridatge	gastronòmic

Masterclasses’21
Tast	de	Lied	I
dimecres,	6	d’octubre	2021	–	19h

Tast	de	Lied	II
dimecres,	1	desembre	2021	–	19h

22,	23	i	24	novembre	2021
Museu de la Música

Recital	final	24	novembre	19h

Stéphane	Degout	baríton Simon	Lepper	piano

Iréne	Theorin	soprano

21,	22	i	23	desembre	2021
Museu de la Música
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Rafael	
R.	Villalobos		
direcció d’escena

Xavier	Sabata		
contratenor

Francisco	
Poyato	piano

LIFE Tour

El	viatge	de	Winterreise

Winterreise 
Franz Schubert (1797-1828)
versió	escènica	de	Rafael	R.	Villalobos

Viatge	a	enlloc
Compost	 a	 partir	 del	 cicle	 Poemes dels 
papers llegats per a una corneta del bosc 
errant: Cançons de la vida i de l’amor	(1824)	
del	poeta	Wilhem	Müller	(1784-1827),	que	
conté	els	dotze	primers	poemes	apareguts	
el	1823	amb	el	títol	Viatge d’hivern,	aquest	
cicle	es	considera	un	dels	zenits	del	gènere	
liederístic	 i	 de	 la	 producció	 de	 Franz	
Schubert.	El	director	Rafael	R.	Villalobos	
-emergent	 talent	 que	 sona	 cada	 cop	 amb	
més	 força	 en	 el	 panorama	 operístic-	
s’atreveix	a	donar	forma	escènica	a	aquest	
cicle	 aparentment	 anti teatral	 -encara	
que	 amb	 gran	 càrrega	 dramàtica-	 en	 una	
proposta	inspirada	en	el	teatre	de	Samuel	
Beckett,	 que	 aprofundeix	 en	 els	 racons	

més	amagats	de	l’ànima	humana.	Així,	un	
home	 que	 espera	 assegut	 pacientment	 a	
un/a	amant	que	el	va	abandonar	fa	temps,	
és	 el	 punt	 de	 partida	 per	 a	 aquest	 tour-
de-force emocional	 per	 a	 l’intèrpret	 -en	
aquest	 cas	 el	 contratenor	 Xavier	 Sabata	
en	el	seu	debut	al	Festival,	acompanyat	al	
piano	 per	 Francisco	 Poyato-	 que	 emprèn	
a	través	de	la	música	de	per	se	Schubert	i	
de	 les	 paraules	 de	 Müller	 el	 seu	 personal	
viatge	 d’hivern	 en	 busca	 de	 si	 mateix	 i	
d’acceptació	de	la	seva	pròpia	solitud	i	que,	
a	la	vegada,	ens	convida	a	reflexionar	sobre	
un	dels	tabús	de	la	nostra	societat:	la	salut	
mental.
*	En	col·laboració	amb	Fundació	“la	Caixa”

17 octubre
CaixaForum 
SARAGOSSA

19 octubre
CaixaForum 
MADRID

24 octubre
CaixaForum 
SEVILLA

26 octubre
CaixaForum 
PALMA
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Primavera	LIFE
2022
Avanç

RECITAL
25	abril	2022

Felicity	Lott

MASTERCLASSES
Felicity	Lott

Més	
que	Lied
Església de Santa Anna

dijous	16	desembre	2021

20h

Un	any	més,	el	LIFE	social	
Com	 ja	 comença	 a	 ser	 una	 tradició,	 pels	
volts	de	Nadal	Santa	Anna	torna	a	omplir-
se	 de	 música	 per	 ajudar	 als	 que	 més	 ho	
necessiten	 amb	 el	 concert	 Més que Lied.	
I	 és	 que	 és	 més	 que	 Lied	 perquè	 parlem	
de	 persones.	 I	 més	 concretament	 de	 les	
més	 dues-centes	 que	 cada	 dia	 passen	 per	
l’Església	 de	 Santa	 Anna	 on,	 per	 mandat	
personal	del	Papa	Francesc,	hi	ha	instal·lat	
un	 Hospital	 de	 campanya	 que	 dóna	
aliment	 però	 també	 assistència	 de	 tot	
tipus	 a	 persones	 sense	 sostre	 de	 la	 ciutat	
de	Barcelona.	Un	espai	molt	cèntric	a	tocar	
de	 plaça	 Catalunya	 però	 on	 sovint	 no	 se	
sap	què	succeeix.	Amb	aquest	concert,	que	
va	 més	 enllà	 del	 Lied	 i	 que	 celebrem	 per	
quart	any	consecutiu,	volem	reivindicar	la	
tasca	 imprescindible	 de	 les	 persones	 que	
ho	 porten	 a	 terme.	 Agraïm	 sincerament	
la	 presència	 de	 tots	 els	 artistes	 amics	 de	
la	 Fundació	 que	 participaran	 de	 manera	
altruista	 en	 aquest	 recital,	 els	 benefi	 cis	
del	 qual	 aniran	 destinats	 íntegrament	 a	
aquesta	missió.	
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ENTRADES
L’import d’adquisició d’entrades es realitza en concepte de donatiu a la Fundació Victoria de los Ángeles, i per 
tant compta amb els beneficis fiscals corresponents. 

RECITALS	SANT	PAU
Primera	fila	60€,	general	30€	i	hall	15€

CONCERT	IRÉNE	THEORIN
Premium	120€,	platea	60€	i	amfiteatre	20€

RECITAL	PALAU
De	30€ a 45€

RECITALS	PIANO
Preu	únic	15€

TAST	DE	LIED	Jorquera	Pianos
Preu únic 10€

Abonaments	flexibles	
Els	que	millor	s’adapten.

Abonament FLEXIBLE 5
Per 120€ 
Escull	cinc	recitals	de	forma	flexible	ajustant-se	a	la	teva	

agenda	i	interessos

Abonaments	clàssics	
Abonament GENERAL 
Per 350€	
El més complet.	
Inclou	tots	els	Recitals*,	Recitals	Piano	i	Tast	de	Lied		

Abonament RECITALS 
Per 300€	
Inclou tots els Recitals de	veu	i	piano	al
Sant	Pau	Recinte	Modernista

Abonament PRIMERA FILA 
Per 675€	
El més exclusiu.	
Inclou	tots	els	Recitals*,	Recitals	Piano
i	Tast	de	Lied		amb	seients	reservats	
a	primera	fila

Abonament PIANO 
Per 25€	
Una nova modalitat d’abonament pels 
amants de piano.
Inclou	tots	Recitals	Piano	i	Tast	de	Lied

Abonament SCHUBERT 
Per 70€	

Per gaudir dels tres grans cicles de 
Schubert en tres nits consecutives. 
Inclou	els	recitals	de	Ilker	Arcayürek	(Die schöne 
Müllerin),	Mark	Padmore	(Winterreise)	i	Jan	Petryka	
(Schwanengesang)	junt	a	James	Baillieu

JOVES	
#FollowtheLieder	
Perquè	sense	joves	no	hi	ha	LIFE	Victoria,	dediquem	
aquesta	campanya	a	ells

Menors de 18 anys 
2€	l’entrada	a	tots	els	recitals*	

*Tots els recitals al Sant Pau Recinte Modernista

Menors de 30 anys 
10€	l’entrada	a	tots	els	recitals*	

*Tots els recitals al Sant Pau Recinte Modernista

Abonament flexible jove
Si	ets	menor	de	30	anys**	i	vols	abonar-te	
però	disposes	d’un	pressupost	liederístic	limitat,	
truca’ns	al	93 742 21 68	o	escriu-nos	a	
info@victoriadelosangeles.org, digues	la	
quantitat	de	la	qual	disposes	i	et	farem	l’abonament	a	

mida

**És necessari el document d’identitat per acreditar l’edat

Més	informació	i	compra	d’entrades	a	
www.lifevictoria.com 
info@victoriadelosangeles.org 
93 742 21 68

ABONAMENTS	2021	
L’import d’adquisició d’abonaments es realitza en concepte de donatiu a la Fundació Victoria de los Ángeles, i per tant 
compta amb els beneficis fiscals corresponents
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Director Artístic
Marc Busquets
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Kati Medina
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i Relacions Públiques
Rosa Bassedas
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Vocals
Rosa Bassedas i Olivar
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Marc Busquets i Figuerola
Josep Caminal i Badia
Manuel Capdevila i Font
Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC)
Josep Maria Escribano i Casaldàliga 
Núria Fité i Bacardit
Manuel García Morante
Gran Teatre del Liceu
Miguel Lerín Vilardell
Salvador Mas Conde
Manuel Morera Conde
Jordi Morera Conde
Mònica Pagès i Santacana
Palau de la Música Catalana
Jaume Radigales i Babí
Àlex Robles i Fitó
Jordi Vázquez Acosta
María Wakonigg Figueras

Joaquim Badia i Armengol, secretari

Francisca Graells de Reynoso, presidenta 
dels Amics del LIFE Victoria

CONTACTE
life@victoriadelosangeles.org
www.lifevictoria.com
www.victoriadelosangeles.org

PATRONAT ARTÍSTIC 
HONORÍFIC
Teresa Berganza, presidenta

Celso Albelo
Carlos Álvarez
María Bayo
Josep Bros
Ángel Corella
Joyce DiDonato
Rubén Fernández Aguirre
Renée Fleming
María Gallego
Nancy Fabiola Herrera
Alicia de Larrocha †
Ofelia Sala
Iréne Theorin
Frederica von Stade

FUNDACIÓ VICTORIA DE LOS ÁNGELES 
La	missió	de	la	Fundació	Victoria	de	los	Ángeles	és	conservar	i	difondre	el	seu	llegat,	
per	tal	que	el	testimoni	vital	i	artístic	de	la	persona	i	la	cantant	segueixin	vius.	I	també	
formar	a	futures	generacions	de	músics,	seguint	l’exemple	de	l’artista

SOBRE	EL	SANT	PAU	
RECINTE	MODERNISTA

L’Hospital	 de	 la	 Santa	 Creu	 i	 Sant	 Pau	 neix	 l’any	 1401	 de	 la	
fusió	 de	 sis	 hospitals	 que	 hi	 havia	 en	 aquell	 moment	 a	 Bar-
celona.	L’Hospital	de	 la	Santa	Creu,	com	se	 l’anomenava	en	
aquesta	 primera	 època,	 s’ubicà	 en	 ple	 centre	 de	 la	 ciutat,	 a	
l’actual	barri	del	Raval,	en	un	dels	edifi	 cis	més	importants	del	
gòtic	civil	català.	A	fi	 nals	del	segle	XIX,	el	creixement	demo-
gràfi	 c	 de	 Barcelona	 i	 els	 avenços	 de	 la	 medicina	 van	 fer	 que	
l’Hospital	quedés	petit.	Per	això	es	va	plantejar	la	construcció	
d’un	nou	edifi	 ci.	Gràcies	al	llegat	del	banquer	Pau	Gil,	el	15	de	
gener	de	1902	es	col·locava	la	primera	pedra	del	nou	centre	
hospitalari,	dissenyat	per	Lluís	Domènech	i	Montaner.	La	in-
auguració	de	les	noves	instal·lacions	no	arribaria	fi	 ns	a	l’any	
1930.	Després	de	més	de	vuit	dècades	d’activitat	sanitària	al	
Recinte	Modernista,	l’Hospital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	Pau	va	
traslladar-se	l’any	2009	a	unes	noves	instal·lacions	construï-
des	en	l’extrem	nord	del	conjunt	arquitectònic.	Començava,	
així,	una	nova	etapa	per	als	pavellons	històrics	de	Domènech	
i	Montaner.
www.santpaubarcelona.org

HOTELS	RECOMANATS
Hotel Mosaic
Rambla	Catalunya,	84	/	08008	Barcelona
Mosaic	by	Ona	Hotels	ofereix	una	experiència	Boutique	amb	
personalitat	 en	 un	 edifi	 ci	 històric	 situat	 en	 plena	 Rambla	
Catalunya,	el	cor	de	l’Eixample.

Hotel Arya
Carrer	de	Sants,	383	/	08028	Barcelona
Recentment	inaugurat	el	2017,	aquest	hotel	situat	al	districte	
de	Sants-Montjuïc,	resulta	un	allotjament	ideal	per	a	visitar	
alguns	 dels	 principals	 museus	 de	 Barcelona,	 tals	 com	 el	
MNAC,	la	Fundació	Miró	o	el	CaixaFòrum.

Ona Living
Carrer	Castelao,	206-208	
08902	L’Hospitalet	del	Llobregat
Ona	Living	Barcelona	Apartments	és	ideal	per	a	gaudir	d’uns	
dies	a	Barcelona	ja	que	ofereix	vint-i-un	apartaments	d’estil	
modern	equipats	amb	tot	el	comfort.
www.onahotels.com

Hotel Alma
Mallorca	271	/	08008	Barcelona
Situat	al	centre	de	Barcelona,	a	tocar	del	passeig	de	Gràcia,	
un	 singular	 edifi	 ci	 de	 principi	 del	 segle	 XX,	 reformat	 per	
integrar	 classicisme	 i	 esperit	 contemporani.	 Un	 oasi	 de	 5	
estrelles	Gran	Luxe	amb	un	meravellós	jardí.
www.almahotels.com

ESPAIS
Sant Pau Recinte Modernista
C. de St. Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 

Palau de la Música Catalana 
C. del Palau de la Música, 4-6 
08003 Barcelona

Museu de la Música
Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC)
C. de Lepant, 150, 08013 Barcelona

Jorquera Pianos
C. de Ferran Agulló, 10 
08021 Barcelona
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