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Wesendonck Lieder 
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 acom-
panyada per l’Orquestra Simfònica Victoria de los 
Ángeles, dirigida per Pedro Pardo, en la primera in-
cursió al Lied simfònic -gènere tan necessari i sovint 
poc freqüent- que fem des del Festival. Junts oferi-
ran una selecció d’obres i cançons de Grieg, Nielsen i 
Sibelius, en un viatge a l’hivern del nord, el dels paï-
sos nòrdics, d’on van sorgir aquests tres compositors 
de marcada personalitat musical cadascun d’ells.

A més a més, la soprano coronarà el seu concert amb 
els Wesendonck Lieder, el fascinant cicle de Wagner 
sobre el qual va posar la primera pedra del Tristan und 
Isolde, rol del que Theorin n’és referent indiscutible, 
havent-lo arribat a cantar a Bayreuth.

Lied simfònic amb una de les cantants més estimades 
del LIFE Victoria.

Iréne Theorin soprano  

Orquestra Simfònica
Victoria de los Ángeles (OSVA) 

Pedro Pardo director

Recital 14
dissabte, 20 novembre 2021 – 20h
Auditori Axa
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Agraïment 
         a Theorin
El 30 de novembre de 2017, avui fa exactament quatre 
anys i deu dies, i cinc edicions abans del Festival, Iréne 
Theorin clausurava el seu recital al LIFE Victoria in-
terpretant ‘Dich, teure Halle!’ de Tannhäuser, tot ves-
tint la mateixa capa groga que utilitzà Victoria de los 
Ángeles per interpretar el rol d’Elisabeth. Acabava així 
un recital deliciós que ha quedat ja gravat en l’imagina-
ri musical de la ciutat: una de les sopranos més estima-
des pel públic de Barcelona retia homenatge a través de 
Wagner a una altra gran soprano internacional, recor-
dada i també estimada, com és Victoria de los Ángeles. 
Una soprano que a més a més havia après a cantar en 
aquell mateix Paranimf on ara tenia lloc el recital. Un 
cercle de la vida perfecte. 

El que no érem conscients aleshores des de la Fundació 
Victoria de los Ángeles és de l’impacte que tindria per a 
nosaltres aquell recital en el desenvolupament i projec-
ció exponencial que ha tingut el Festival des d’aleshores. 
Theorin va oferir aquest recital a la Universitat de ma-
nera filantròpica i per estima a la figura de Victoria de 
los Ángeles, que l’inspirà i guià en els seus primers pas-
sos en la lírica interpretant Mozart (!), però de retruc 
amb aquest recital va fer que el LIFE Victoria pugés au-
tomàticament de nivell. Després d’ella han passat grans 
noms pel Festival, començant per la mítica Frederica 
von Stade però també Sir Simon Keenlyside, Dame 
Sarah Connolly, Dorothea Röschmann, Christopher 
Maltman, Mark Padmore... i un llarguíssim etcètera 
que aquell llunyà 2017 hagués semblat absolutament 
impossible. 
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És per això que des de la Fundació Victoria de los  
Ángeles volem agrair de tot cor el gran gest d’Iréne  
Theorin. I si el 2017 en certa manera “apadrinà” el LIFE 
Victoria amb el seu impuls, en aquesta ocasió ens fa es-
pecial il·lusió que ara ho faci amb el projecte de l’Or-
questra Simfònica Victoria de los Ángeles (OSVA), una 
iniciativa que sorgeix com a “l’orquestra de la veu” i que 
vol donar oportunitat a molts dels joves talents de casa 
nostra, en clara sintonia amb la missió de la Fundació.

 A més a més, amb aquest concert d’avui iniciem una 
nova línia del LIFE Victoria i ho fem a Les Corts, on 
va viure la majoria de la seva vida Victoria. Una línia 
de descobriment, com sempre pretenem fer al LIFE, 
on explorar el Lied simfònic, que ens donarà una altra 
perspectiva al gènere de la cançó, més enllà de l’intimis-
me exquisit de les Liederabend que gaudim tots junts al 
Sant Pau Recinte Modernista.

No podem acabar sense agrair a tots els que formeu part 
del LIFE Victoria: els artistes i públic fidel, instituci-
ons i mecenes que el fan possible, a més a més de totes 
aquelles persones físiques, amics i equip del Festival, 
que amb la seva inestimable i personal aportació col·la-
borem a que això segueixi viu. 

Gràcies a tots per fer-ho possible, #LiedLovers!

Marc Busquets Figuerola,  
director artístic del LIFE Victoria
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Iréne Theorin soprano

& Orquestra Simfònica 
Victoria de los Ángeles (OSVA)

Pedro Pardo director

Jean Sibelius (1865-1957)
Arioso Op. 3

Edvard Grieg (1843-1907)
Aus Holberg’s Zeit

de l’Op. 48 
Gruss 
Zur Rosenzeit 
Ein Traum

Carl Nielsen (1865-1931)
Suite per a cordes

Richard Wagner (1813-1883)
Wesendonck Lieder

Der Engel 
Stehe still! 
Im Treibhaus 
Schmerzen 
Träume

       Durada 70 minuts sense pausa
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És una de les sopranos dramàtiques més relle-
vants del moment amb un repertori associat a l’òpe-
ra alemanya. Es graduà dels seus estudis musicals a 
Copenaghen i des d’aleshores ha aparegut en nombro-
ses ocasions al Teatro allà Scala de Milà, Metropolitan 
Opera de Nova York, Royal Opera House de Londres, 
Berliner Staatsoper, Festival de Salzburg, Bayerische 
Staatsoper de Munic, Opéra de Paris o Semperoper 
de Dresden. D’entre tots aquests teatres en destaquen 
les seves aparicions al Festival de Bayreuth. Ha debu-
tat la tintorera a Die Frau ohne Schätten a la Berliner 
Staatsoper, però entre els seus rols principals destaca 
Brünnhilde de Der Ring des Nibelungen (Scala, ROH, 
Met o Liceu, entre d’altres), Isolde a Tristan und Isolde 
(Bayreuth, Théâtre de la Monnaie de Brussel·les o 
Viena, entre d’altres), Elektra (Salzburg, Munic o 
París, entre d’altres) i Turandot (ROH, Met, Arena di 
Verona, San Francisco opera o Teatro dell’Opera di 
Roma). Ha gravat nombrosos DVD, entre els quals 
destaquen Elektra a Salzburg. la Tetralogia a la Scala 
i Copenhagen o Tristan und Isolde a Bayreth. Ha can-
tat Turandot al Festival Castell de Peralda i debutà al 
Liceu la temporada 2012-13 amb Tristan und Isolde 
dins dels Festivals Bayreuth, hi tornà amb Die Walküre 
(2013-14), Siegfried (2014-15), Gotterdämmerung 
(2015-16), Tristan und Isolde (2017-18) i Turandot 

Iréne Theorin soprano



11

(2019-2020). Aquesta temporada 2021-22 aparei-
xerà com a Elektra a l’Òpera Estatal d’Hamburg di-
rigida per Kent Nagano, Brünnhilde a Die Walküre 
a Estocolm, Ortrud a Lohengrin a la Deutsche Oper 
i al Staatsoper unter den Linden de Berlín. I a l’estiu 
tronarà al Festival de Bayreuth com Brünnhilde a la 
Tetralogia. Va de debutar al LIFE Victoria el 2017 amb 
un recital al Paranimf de la Universitat de Barcelona 
junt amb Magnus Svensson.
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Pedro Pardo 
director

Compositor, director d’orquestra i de cor i pianista, va 
néixer a Lleida el 1974 on va començar els seus estu-
dis musicals. Al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona obté els seus títols en composició i direcció, 
per ampliar els seus estudis de direcció als Meisterkurse 
de Viena amb el mestre Salvador Mas. Ha rebut nom-
brosos premis tant en el camp de la composició com 
en el de la direcció, destacant el Premi d’Honor de 
direcció d’orquestra del Conservatori Superior de 
Barcelona. En el camp de la direcció el seu reperto-
ri abarca obres clàssiques com el Rèquiem de Mozart, 
la Simfonia núm. 5 de Beethoven, la Missa núm. 2 de 
Schubert, el Glòria de Vivaldi o el Rèquiem de Fauré, a 
més a més d’altres estrenes de compositors contempo-
ranis. Darrerament ha sigut director assistent al Gran 
Teatre de l’òpera Les pêcheurs de perles de Bizet amb 
el mestre Yves Abel. Des del 2005 és el director del cor 
de l’Orfeó Lleidatà, fet que l’ha dut a realitzar concerts 
arreu del territori. Actualment és el director titular de 
l’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles, amb la 
qual ha debutat al Teatre Nacional de Catalunya on 
va estrenar la seva obra Essències en un concert junt 
amb Ofèlia Sala. També amb l’OSVA estrenà les se-
ves composicions sobre lletra de la mateixa Victoria 
de los Ángeles interpretades per Ainhoa Arteta al 
Festival Castell de Peralada, peces que es van estre-
nar també al LIFE Victoria el 2019 interpretades pel 
Trio Pedrell i Mireia Tarragó. Col·labora amb el pro-
grama Divendres de TV3, a El suplement de Catalunya 
Ràdio i té el seu programa propi amb Albert Galceran 
a Catalunya Música, Els homes clàssics. Debuta com a 
director al LIFE Victoria.
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Orquestra Simfònica Victoria 
de los Ángeles (OSVA)
L’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles (OSVA) 
neix com a “l’orquestra de la veu” i es presentà el 2017 
al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) junt amb Ofè-
lia Sala interpretant els Chants d’Auvergne de Joseph 
Cantelouble i l’estrena absoluta de l’obra Essències per 
Pedro Pardo. Aquella mateixa temporada l’Orquestra 
feu una gira pel territori amb el Rèquiem de Fauré i 
un concert commemoratiu dels 500 anys de la refor-
ma luterana a l’església de la Bonanova. També ofe-
rí un concert Puccini al Festival Castell de Peralada 
junt amb la soprano Ainhoa Arteta. Des d’aleshores 
ha treballat amb artistes com Irene Mas Salom, Sofía 
Esparza, Mercedes Gancedo, Helena Ressurreição o 
Mireia Tarragó, totes becades de la Fundació Victoria 
de los Ángeles. Recentment ha participat en l’espec-
tacle de dansa Glòria de Vivaldi organitzat pel PAR 
Dansa de la Factoria Cultural de Terrassa i que s’ha 
pogut veure a Terrassa, Lleida, Sant Cugat del Vallès, 
Manresa i Vic. El trio i ensemble de l’Orquestra han 
participat al LIFE Victoria, a més a més de a la Sala 
Foyer del Liceu i a La Llotja de Lleida. El seu director 
titular és Pedro Pardo.
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Edvard Grieg
Heinrich Heine

Gruß  
Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute,
Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.
     
Zieh hinaus bis an das Haus,
Wo die Veilchen sprießen,
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich laß sie grüßen.

Salutació 
Mou-te dolçament per la meva ànima, 
repic gentil, 
sona, petita cançó de primavera, 
sona cap a la llunyania.
      
Arriba’t fins a la casa 
on creixen les violetes, 
i quan vegis una rosa 
digues-li que la saludo.

(Lied per a veu i piano, Op. 48/1, 1884)

Johann Wolfgang von Goethe

Zur Rosenzeit 
Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht!

A l’època de les roses 
Floriu, dolces roses, 
i  no us porta el meu amor; 
floriu, ai!, per al desesperat, 
amb l’ànima trencada per l’aflicció!
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Jener Tage denk’ ich  trauernd,
Als ich, Engel, an dir hing,
Auf das erste Knöspchen lauernd
Früh zu meinem Garten ging.

Penso entristit en aquells dies 
quan jo, àngel, estava aferrat a tu, 
i esperàvem que la primera poncella  
arribés de matinada al meu jardí.
     
Alle Blüten, alle Früchte
Noch zu deinen Füßen trug
Und vor deinem Angesichte
Hoffnung in dem Herzen schlug.
      
Totes les flors, totes les fruites 
les depositava jo als teus peus, 
i en veure la teva cara 
l’esperança envaïa el  meu cor.

(Lied per a veu i piano, Op. 48/5, 1889)

Friedrich Martin von Bodenstedt

Ein Traum 
Mir träumte einst ein schöner Traum:
Mich liebte eine blonde Maid;
Es war am grünen Waldesraum,
Es war zur warmen Frühlingszeit:

Un somni 
Vaig somniar una vegada un bell somni:
una noia rossa m’estimava; 
era en la volta verda del bosc, 
era en el càlid temps primaveral:
 
Die Knospe sprang, der Waldbach schwoll,
Fern aus dem Dorfe scholl Geläut - 
Wir waren ganzer Wonne voll,
Versunken ganz in Seligkeit.
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Les poncelles brotaven, el rierol s’inflava, 
arribaven repics llunyans des del poble...
estàvem plens de felicitat, 
submergits del tot en la beatitud.

Und schöner noch als einst der Traum
Begab es sich in Wirklichkeit -
Es war am grünen Waldesraum,
Es war zur warmen Frühlingszeit:

I encara més bell que aquell somni 
succeí en la realitat... 
fou en la volta verda del bosc, 
fou en el càlid temps primaveral.
      
Der Waldbach schwoll, die Knospe sprang,
Geläut erscholl vom Dorfe her - 
Ich hielt dich fest, ich hielt dich lang
Und lasse dich nun nimmermehr!

El rierol s’inflà, les poncelles brotaren, 
arribaren repics des del poble... 
et vaig abraçar fermament, molta estona, 
i  mai més no et vaig deixar!
O frühlingsgrüner Waldesraum!
Du lebst in mir durch alle Zeit -
Dort ward die Wirklichkeit zum Traum,
Dort ward der Traum zur Wirklichkeit!

Oh, volta del bosc de verd primaveral! 
vius en mi en tot moment... 
Allà la realitat fou un somni, 
allà el somni es féu realitat!

(Lied per a veu i piano, Op. 48/6, 1889)



18

Richard Wagner
Mathilde Wesendonk

Wesendonck Lieder
1. Der Engel 
In der Kindheit frühen Tagen
Hört ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne 
Tauschen mit der Erdensonne,

Cançons de Wesendonck 
1. L’àngel 
En els dies llunyans de la infància 
sentí parlar sovint d’àngels 
que canviaven les sublims delícies celestials 
pel sol de la Terra,

Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verborgen,
Dass, wo still es will verbluten,
Und vergehn in Tränenfluten,

On un cor inquiet i angoixat 
llanguia amagat del món, 
i volia dessagnar-se tranquil 
i perir en un mar de llàgrimes,

Dass, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt, 
Und es sanft gen Himmel hebt.

On la seva pregària fervent 
només demanava la salvació, 
i un àngel baixava i se l’emportava 
dolçament al cel.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, 
Und auf leuchtendem Gefieder 
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwärts!
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Sí, també per a mi baixà un àngel  
que amb les seves ales esplendoroses 
m’allunyà de qualsevol dolor, 
i portà al cel el meu esperit!

2. Stehe still!
Sausendes, brausendes Rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Sphären im weiten All,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, lass mich sein!

2. Detureu-vos! 
Murmurejant i brunzidora roda del temps,
mesuradora de l’eternitat; 
esferes lluminoses de l’ampli infinit, 
que encercleu la bola del món, 
creació eterna, detureu-vos! 
prou de l’esdevenir, deixeu-me ser!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stillet den Drang,
Schweigend nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ewger Tag!

Detureu-vos, força generadora, 
pensaments primitius, eternament creadors! 
Conteniu l’alè, calmeu l’impuls, 
calleu només durant un segon! 
Pols excitat, encadena els teus batecs; 
acaba, dia etern de la voluntat!
 
Dass in selig süßem Vergessen
Ich mög alle Wonne ermessen!
Wenn Auge in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,
Und alles Hoffens Ende sich kündet,
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Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen, 
Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen:
Erkennt der Mensch des Ewgen Spur,
Und löst dein Rätsel, heilge Natur!
 
Que en un oblit dolç i sagrat 
pugui apreciar totes les delícies! 
Quan els ulls beuen delitosos en els ulls, 
quan l’ànima en l’ànima s’enfonsa totalment; 
quan un ésser es retroba en un ésser 
i s’anuncia el final de tota esperança, 
els llavis callen en silenci meravellat,  
i cap altre desig sorgeix del nostre interior:
llavors reconeix l’home l’empremta de l’Eternal, 
i perds el teu enigma, santa natura!

3. Im Treibhaus
Hochgewölbte Blätterkronen, 
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

3. A l’hivernacle 
Alts arcs de corones de fulles,  
baldaquís de maragdes, 
fills de llunyanes terres, 
digueu-me, de què us queixeu?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge
Steiget aufwärts, süßer Duft.
Inclineu les branques en silenci, 
pinteu signes en l’aire, 
i exhaleu un dolç aroma, 
testimoni mut del dolor.

Weit in sehnendem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Öder Leere nichtgen Graus.
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Cap a un llunyà anhel nostàlgic 
esteneu els vostres braços, 
i abraceu plens d’il·lusió 
l’horrorós no-res d’una erma vacuïtat.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Potser, ho sé, pobres plantes, 
compartim un destí: 
encara que aureolats per llum i esplendor, 
no és aquí la nostra pàtria!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

I com el sol s’acomiada content 
de la buida claredat del dia, 
qui veritablement sofreix 
es submergeix en l’obscur silenci.

Stille wird’s, ein säuselnd Weben
Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blätter grünem Saum.
 
Hi ha silenci, una agitació murmurant 
omple inquiet l’obscur espai: 
Veig surar pesades gotes 
en la llinda verda de les fulles.

4. Schmerzen
Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe Tod!
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4. Penes 
Sol, et ploren cada vespre 
els teus bells ulls rogencs, 
quan banyant-te en el mirall del mar 
t’arriba la mort prematura!

Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der düstren Welt,
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Però apareixes amb l’antiga esplendor,
glòria del món tenebrós, 
quan et despertes de nou al matí, 
com un orgullós heroi triomfador!

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
Muß die Sonne selbst verzagen,
Muß die Sonne untergehn?

Ai, com podria llavors queixar-me, 
quan, cor meu, t’anhelo tant? 
Ha de desanimar-se el sol, 
ha de pondre’s?

Und gebieret Tod nur Leben,
Geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, dass gegeben
Solche Schmerzen mir Natur!
 
I la mort només infanta vida, 
les penes només donen delit: 
Oh, com agraeixo que la natura 
m’hagi donat aquestes penes!

5. Träume
Sag, welch wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?
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5. Somnis 
Digues, quins somnis meravellosos 
tenen presos els meus sentiments, 
que, com una buida bromera, 
no s’han esvaït en l’erm no-res?

Träume, die in jeder Stunde,
Jedem Tage schöner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn!

Somnis, que a cada hora i cada dia 
floreixen més bells, 
i que amb el seu anunci celestial 
penetren feliços en el meu esperit.

Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!

Somnis, que com raigs sublims 
es submergeixen en l’ànima, 
per a pintar allà una imatge eterna: 
tot oblidat, tot present!

Träume, wie wenn Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küsst,
Dass zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begrüßt,

Somnis, com quan el sol primaveral 
besa les flors damunt la neu, 
i saluda el nou dia 
amb delits mai pressentits,

Dass sie wachsen, dass sie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen, 
Und dann sinken in die Gruft.
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que creixen, que floreixen, 
que exhalen somniant el seu perfum, 
s’apaguen dolçament en el teu pit, 
i s’enfonsen en la tomba.

(Cinc Lieder compostos entre setembre 1857 
i maig 1858)

Traduccions: Manuel Capdevila i Font
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Dilluns, 20 desembre 2021-20h
Palau de la Música Catalana

Stéphane Degout baríton

Simon Lepper piano

LIFE New Artists

Helena Ressurreição mezzosoprano

Ester Lecha piano
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ASSESSORAMENT LEGAL

ORGANITZA

SEU OFICIAL DE LA FUNDACIÓ

AMB EL SUPORT DE
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INTERNATIONAL PARTNERS

EL LIFE FORMA PART
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AMICS

Ingrid Busquets Figuerola 
María José Cañellas
Joana Català
Mercedes Falcó Saldaña
Beatriz Martí Andreu
Juan Eusebio Pujol
Francisco Querol
Lluís Reverter
Gloria Rosell
Josep Ramon Tarragó
Alicia Torra de Larrocha
Carme Verdiell
Núria Viladot

Carlos Barrau
Jorge Binaghi
Gonzalo Bruno Quijano
Rosa Cullell
Isabel Escudé
Inma Farran
Francisco Gaudier
Enric Girona
Francisca Graells de Reynoso
Pere Grau i Mª Carmen Pous
Elvira Madroñero
Carmen Marsà
Juan Molina-Martell
Fernando Sans Rivière
Mima Torelló
Joaquim Uriach

AMICS MECENES




