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Somnis de primavera
Somnis i primavera, dos conceptes eternament presents en el món del Lied i que s’ajunten en 
un dels cicles emblema del gènere, com és Winterreise de Schubert, amb l’exquisida i intrigant 
cançó Frühlingstraum. El cicle romàntic va estar present en el passat Primavera LIFE Victoria, 
la primera edició durant l’estació de les fl ors. Un petit festival que està centrat en la formació de 
jove talent, un dels pilars bàsics de la Fundació Victoria de los Ángeles, que arriba aquest any als 
quinze anys d’existència. 

El treball constant, el sacrifi ci, la tècnica, l’incertessa... són molts dels factors que intervenen en 
la carrera d’un artista líric, sobretot en els seus inicis. Però també hi intervenen els somnis: sense 
somnis no hi ha realitat. Somnis d’un debut, de treballar amb un determinat artista, de cantar en 
una determinada sala o teatre... totes les carreres han estat nodrides de somnis. Des del Festival 
i la Fundació volem alimentar els somnis d’aquests joves intèrprets amb el nostre suport, tot 
donant-los l’oportunitat de formar-se. Sense aquest pilar de la formació, el Festival no tindria 
sentit.

D’entre les tandes de masterclasses d’enguany en destaca la presència de dues dame. La primera 
és Dame Felicity Lott, inoblidable per la seva Mariscala a Der Rosenkavalier o per l’exquisidesa 
a l’hora de cantar Cole Porter, oferirà també un recital compartit amb els seus estudiants al Sant 
Pau Recinte Modernista, seu del Festival. La segona, Dame Sarah Connolly que torna al LIFE 
Victoria després del seu gran debut el passat novembre i que es consolida com un dels noms 
freqüents. Una altra mezzo, italiana en aquest cas, Anna Bonitatibus, oferirà un programa de 
diàleg entre Beethoven i Rossini, junt amb Simon Lepper, assidu al Festival. Junts impartiran 
una tanda de masterclasses centrades en Mozart, Rossini i cançó.

La presència italiana està garantida en aquesta edició, sempre amb voluntat de descobrir nous 
intèrprets i en noves facetes. Així, cantants més coneguts per l’òpera es revelaran com a nous 
recitalistes per al públic barceloní. És el cas de Mattia Olivieri, junt amb Michele d’Elia, que 
inauguraran el Festival. També amb aquest pianista es presentarà Veronica Simeoni per a 
interpretar Les nuits d’été de Berlioz, en la que esperem sigui una calorosa nit de primavera al 
Claustre del Monestir de Sant Cugat, on també oferirem un recital fi nal dels alumnes del màster 
del Lied Victoria de los Ángeles de l’ESMUC, veritable pedrera de talent del Festival. 

I fi nalment, volem expandir aquesta formació a la resta de l’Estat espanyol, començant amb 
aquesta tanda de masterclasses que oferirà també Dame Felicity Lott a l’Escuela Superior de 
Canto de Madrid. 

Benvinguts/es a l’espai dels somnis,
Marc Busquets Figuerola, director artístic del LIFE Victoria

Victoria de los Ángeles a casa seva, 
a la Universitat, després de guanyar 
el concurs ‘Los tres cosacos’ a Radio 
Barcelona el 1940, el seu primer 
reconeixement
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#PrimaveraLIFE22

Dimarts, 15 març 20h / Sant Pau Recinte Modernista
Recital 1 Mattia Olivieri & Michele d’Elia  

Dimecres, 16 març  / Aula Capella de la Universitat de Barcelona
Masterclasses 1 Dame Sarah Connolly 

Dilluns, 21 març 20h / Sant Pau Recinte Modernista
Recital 2 Stanislas de Barbeyrac & Celimène Daudet 

Dissabte, 26 març 17.30h / Sant Pau Recinte Modernista
Els capvespres de Sant Pau

Dijous, 7 abril 20h / Sant Pau Recinte Modernista
Recital 3 Anna Bonitatibus & Simon Lepper 

4-8 abril / Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Masterclasses 2 Anna Bonitatibus & Simon Lepper

Divendres, 8 abril 19h/ Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Recital fi nal masterclasses Anna Bonitatibus & Simon Lepper

Dissabte, 23 abril  12h / Sant Pau Recinte Modernista
Sant Jordi a Sant Pau

25, 26 i 27 abril / Museu de la Música
Masterclasses 3 Dame Felicity Lott 

Dijous, 28 abril 20h / Sant Pau Recinte Modernista
Recital 4 Dame Felicity Lott & participants a les seves masterclasses

Dissabte, 21 maig  20h / Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès 
Recital 5 Anna Bonitatibus & Simon Lepper   

Dissabte, 28 maig 20h / Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès 
Recital 6 Alumnes del Màster de Lied Victoria de los Ángeles a l’ESMUC  

Dissabte, 4 juny 19h / Sant Pau Recinte Modernista
Els capvespres de Sant Pau

27, 28 i 29 juny / Escuela Superior de Canto de Madrid 
Masterclasses 4 Dame Felicity Lott 

Dijous, 30 juny 20h / Escuela Superior de Canto de Madrid 
Recital Dame Felicity Lott & participants a les seves masterclasses  

‘22
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Entre tots feu possible el LIFE Victoria!

AMB EL SUPORT DE

ASSESSORAMENT LEGAL ORGANITZASEU OFICIAL DE LA FUNDACIÓ
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Du holde Kunst,ich danke dir dafür!
Oh preciós Art, jo et dono les gràcies!

An die Musik / A la Música
Franz Schubert / Franz von Schober

Amb la seva vinculació individual i personal a la Fundació Victoria de los Ángeles, els Amics 
fan possible la tasca formativa de la mateixa i fan que el LIFE Victoria sigui una realitat any rere 
any, arribant enguany a la 10a edició.

Les donacions indivuals compten amb una desgravació del 80% en les pimers 150 euros i un 35% 
en la resta.

En cas de voler esdevenir Amic pot contactar-nos a: 
mecenazgo@victoriadelosangeles.org o trucant al 93 742 21 68

Gràcies!

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

M. Francisca Graells de Reynoso, 
presidenta dels Amics de la Fundació 
Victoria de los Ángeles

Ingrid Busquets Figuerola 
María José Cañellas 
Joana Català
Mercedes Falcó Saldaña 
Douglas Friedlander & David Sykes
Albert Garriga i Francesco Camillo
Sira Hernández
Beatriz Martí Andreu 
Juan Eusebio Pujol 
Francisco Querol 
Lluís Reverter
Josep Ramon Tarragó 
Alicia Torra de Larrocha 
Carme Verdiell
Núria Viladot

93 742 21 68



LIFE New Artists
Alba Fernández Cano soprano

Arturo Asensi piano

I
Iain Bell (1980)
Amore Immortale
Estrena absoluta

Richard Wagner (1813-1883) / 
Franz Liszt (1811-1886)
‘O du, mein holder Abendstern’ de Tannhäuser
Piano sol

Franz Liszt (1811-1886)
Tre sonetti di 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!

Jules Massenet (1842-1912)
‘Méditation’ de Thaïs Piano sol

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 à boire

Michele d’Elia pianoMattia Olivieri baríton

Recital 1 Primavera
Dimarts, 15 març 2022 – 20h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

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 fi gura 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 absoluta d’un nou cicle 
sobre textos de Dante amb música de Iain 
Bell, 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. 

Aquest recital compta amb el generós suport 
de Sus Argentinos
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Stanislas de 
Barbeyrac tenor

Celimène 
Daudet piano

Recital 2 Primavera 
Dilluns, 21 març 2022 – 20h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

I
Franz Schubert (1797-1828)
 Im Abendrot / Ganymed / Die Forelle

 Impromptu Núm.3 Op. 90 Piano sol

 Nacht und Traüme / Ständchen /   
 Du bist die Ruh 

Franz Schubert / Franz Liszt (1811-1886)
 Am Meer Piano sol

II
Gustav Mahler (1872-1942)
Lieder eines fahrenden Gesellen       
 1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht / 
 2. Ging heut Morgen übers Feld /
 3. Ich hab’ein glühend Messer / 
 4. Die zwei blauen Augen von meinem  
 Schatz
                                                       

Soirée 
Schubert-Mahler 
Stanislas de Barbeyrac és una de les noves 
veus emergents que està sonant amb més 
força en el panorama líric actual. Després 
del seu debut al Liceu en el rol titular de 
Pelléas et Mélisande es presenta ara davant 
del públic barceloní en la seva faceta 
recitalística. Junt amb la pianista Celimène 
Daudet, interpretaran un programa format 
en la seva totalitat per Lied alemany: a la 
primera part oferirà alguns dels Lieder 
de Schubert més coneguts, tals com Die 
Forelle, Nacht und Traüme o Ständchen, 
per oferir a la segona part el deliciós cicle 
de Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen 
(Cançons d’un company de viatge). Una 
soirée de Lied alemany amb l’exquisidesa 
interpretativa francesa. LIFE New Artists

Sara Sarroca soprano

Quimey Urquiaga piano



Anna Bonitatibus
mezzosoprano 

Simon Lepper piano

Recital 3 Primavera
Dijous, 7 abril  2022 – 20h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Beethoven & Rossini, 
un rendez-vous?

especialment per aquesta producció. Dos 
artistes que van explorar el folklore del seu 
país i que van compartir la llengua italiana 
en la composició de les seves peces. Anna 
Bonitatibus, experta en aquest tipus de 
repertori, posa en diàleg la música d’aquests 
dos genis junt amb Simon Lepper al piano, 
en un partenariat que uneix també aquestes 
dues escoles de cançó.  

Així com sí se sap que Gioacchino Rossini 
i Richard Wagner es van conèixer el 1860, 
no hi ha la seguretat absoluta que Rossini i 
Ludwig van Beethoven es coneguessin, tot 
i que hi ha alguns experts que defensen que 
es van conèixer a Viena el 1822. Dos grans 
compositors contemporanis l’un de l’altre 
que van cultivar el gènere de la cançó, 
tot i que avui en dia no siguin coneguts 

I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 O care selve, o cara / Que le temps me  
 dure / Nel giardino solingo / La partenza  
 Vita felice / In questa tomba oscura 

 Dimmi, ben mio, che m’ami / T’intendo,  
 sì mio cor / L’amante impaziente. Arietta  
 buffa / L’amante impaziente. Arietta  
 assai seriosa 

II
Gioachino Rossini (1792-1868)
 La pastorella / Ariette villageoise /  
 L’ultimo ricordo 

 La partenza / ‘Infelice ch’io son’ 
 de Maometto II / À ma bella mère 

 La dichiarazione / Mi lagnerò tacendo 
 en Fa major / Mi lagnerò tacendo en Re  
 menor / Beltà crudele 

LIFE New Artists
RunZhe Li tenor

Mar Compte piano

Sant Jordi 
a Sant Pau
Dissabte, 23 abril 2022 

12h
Sant Pau Recinte Modernista

Celebra Sant Jordi al Sant Pau 
Recinte Modernista amb la ja 
tradicional Jam de Lied a la 
Sala Domènech i Montaner.

Accés lliure al recinte amb motiu de la 
diada de Sant Jordi
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Dame
Felicity Lott soprano

i participants a les seves 
masterclasses

Sopar amb... Flott

Seguidament al recital de Dame Felicity 
Lott s’oferirà un sopar fundraising 
presisit per la soprano al mateix Sant 
Pau Recinte Modernista, els benefi cis 
del qual aniran destinats al projecte 
de suport al talent jove impulsat per la 
Fundació Victoria de los Ángeles.

Recital 4 Primavera
Dijous, 28 abril  2022 – 20h
Sant Pau Recinte Modernista Sala Domènech i Montaner

Night and day
“Like the beat, beat, beat of the tom-tom…” 
així acabava un dels darrers recitals que 
Dame Felicity Lott oferí al Gran Teatre 
del Liceu als inicis del dos-mil. Un recital 
que sota el nom Night and day, repassava 
les hores del dia i acabava fi nalment amb 
aquesta famosíssima cançó de Cole Porter, 
que han interpretat tants altres artistes 
al llarg de la història com Ella Fitzgerald, 
Frank Sinatra o Charlie Parker. Unint dues 
de les línies bàsiques del LIFE Victoria com 
són la formació del talent jove i la presència 
d’artistes internacionals, oferim aquest 
recital de gala que comptarà amb els alumnes 
becats per a les masterclasses de Flott -com 
se l’anomena afectuosament- a més a més de 
la participació de la pròpia soprano, en una 
ocasió excepcional que tindrà lloc al LIFE 
Victoria, i on les cançons de Cole Porter 
tindran una presència especial... “Night and 
day, you are the one…”

Cançons i duets de Jacques Offenbach 
(1819-1880), André Messager (1853-
1929), Cole Porter (1891-1964), Noel 
Coward (1899-1973) i Richard Rodgers 
(1902-1979)

Aquest recital compta amb el generós suport 
de la Sra. M. Francisca Graells de Reynoso 
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Veronica Simeoni
mezzosoprano 

Michele d’Elia piano

Recital 5 Primavera
Dissabte, 21 maig  2022 – 20h
Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès 

Seguint la col·laboració amb Sant Cugat del 
Vallès, la mezzosoprano Veronica Simeoni 
debuta al LIFE Victoria amb aquest 
recital en l’espai romànic del Claustre del 
Monestir, en la que esperem sigui una 
càlida nit de primavera que ens permeti 
gaudir de l’opulent cicle de Berlioz, Les 
nuits d’été. Junt amb el pianista Michele 
d’Elia oferiran un programa cent per 
cent francès integrat per les exquisides i 
sofi sticades mélodies de Hahn, autèntics 
hits a l’època, completades per l’exotisme 
de Georges Bizet i les noves composicions 
de Federico Biscione, també en llengua 
francesa. 

Nits d’estiu a la 
primavera

I

Reynaldo Hahn (1874-1947)
 Si mes vers avaient des ailes! / A Chloris / 
 L’énamourée 

Federico Biscione (1965)
Trois esquisses lyriques pour chant et piano 
 La lune blanche / Le démon / La nouvelle 
année 

Erik Satie (1866-1923)
 Gymnopédie Núm. 1 Piano sol
 Sonatine bureaucratique Piano sol

Georges Bizet (1838-1875)
Adieux de l’hotesse arabe

II

Hector Berlioz (1803-1869)
Les nuits d’été Op. 7
 1. Villanelle / 2. Le spectre de la Rose /  
 3. Sur les lagunes: Lamento / 4. Absence / 
 5. Au cimetière: Clair de lune /   
 6. L’ile inconnue

Alumnes del Màster de Lied Victoria 
de los Ángeles a l’ESMUC 

Recital 6 Primavera
Dissabte, 28 maig  2022 – 20h
Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès 

El Màster de Lied Victoria de los Ángeles 
que s’imparteix a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya és l’únic en aquesta 
especialitat en tot l’Estat espanyol. És 
també un dels pocs màsters d’Europa que 
treballa el Lied com a veritable música de 
cambra, és a dir en duos i donant la mateixa 
importància al pianista que al cantant. 
Aquest màster ha esdevingut una veritable 
pedrera de talent per al Festival, ja que la 
majoria de duets joves que fan el seu debut 
al Festival provenen d’aquests estudis, als 
quals la Fundació Victoria de los Ángeles 
dóna suport constant. Amb la voluntat 
de donar visibilitat a la part formativa del 
Festival i la Fundació, oferim aquest recital 
dels alumnes del Màster de Lied d’enguany.

Pedrera de talent del 
Festival



Dame
Sarah Connolly 
mezzosoprano

Anna 
Bonitatibus 
mezzosoprano

Simon 
Lepper
piano

Masterclasses 1
Aula Capella de la Universitat 
de Barcelona

Masterclasses 2
Escola de Música Victoria de los Ángeles
(Sant Cugat del Vallès)

Dimecres, 16 març 2022

4-8 abril 2022

Després del seu fl amant debut al Festival el 
passat novembre, Dame Sarah Connolly torna al 
LIFE Victoria, consolidant-se com un dels seus 
noms freqüents. Aprofi tant la seva participació a 
l’òpera Pelléas et Mélisande de Claude Debussy 
al Gran Teatre del Liceu, la mezzosoprano, nom 
assidu al Wigmore Hall i a la majoria de festivals 
europeus, oferirà una jornada de masterclass tot 
posant la seva experiència artística al servei de 
les noves generacions d’alumnes becats per la 
Fundació Victoria de los Ángeles.

Reivindicant la cançó italiana
Paral·lelament a la seva activitat artística, 
Anna Bonitiatibus es dedica a la investigació 
i promoció de la Lirica italiana da camera
a través de l’editorial musical Consonarte – 
Vox in Musica, fundada per ella mateixa i que 
compta amb la col·laboració d’experts, músics i 
acadèmics de reconegudes universitats europees. 
El projecte busca la revalorització internacional 
d’aquest immens patrimoni musical pel qual 
s’estan portant a terme nombroses iniciatives, 
incloent la recent aparició de la mezzosoprano 
al Wigmore Hall de Londres, precisament junt 
amb Simon Lepper, que també l’acompanya en 
aquestes masterclasses completant-les amb la 
seva experiència en la vessant Lied.

Referent liederístic indiscutible 

Accés lliure per a oients a la masterclass

Anna Bonitatibus 
4, 5 i 8 abril 
Repertori: Cançó italiana, Mozart i Bel Canto

Simon Lepper 
5, 6 i 8 abril
Repertori: Lieder, song i mélodie

Accés lliure per a oients a les masterclasses

Anna Bonitatibus 
mezzosoprano

Simon Lepper
piano

Recital fi nal 
masterclasses
Escola de Música 
Victoria de los Ángeles
(Sant Cugat del Vallès)

Divendres, 8 abril 2022 

19h

Masterclasses 3
Museu de la Música

25, 26 i 27 abril 2022

Parlar de Dame Felicity Lott és parlar d’una 
de les grans en la història de l’òpera: Mariscala 
inoblidable a Der Rosenkavalier, ha abordat 
amb la mateixa naturalitat les òperes de 
Richard Strauss o Wolfgang Amadeus Mozart, 
com les de Francis Poulenc o l’opereta de 
Jacques Offenbach. Com a recitalista ha ofert 
recitals memorables, sempre en col·laboració 
de Graham Johnson, deixant interpretacions 
referencials de Lieder de Richard Wagner o 
Gustav Mahler, però també cançons de Cole 
Porter. La gran soprano posa a disposició dels 
joves artistes de la Fundació Victoria de los 
Ángeles la seva experiència i coneixement amb 
aquestes masterclasses sobre Mozart, Strauss i 
Offenbach, així com Lieder, song i mélodie. 

Repertori:  
Òperes de  Mozart, Strauss i Offenbach 
Lieder, song i mélodie

Accés lliure per a oients a les masterclasses

Gran dama de la cançó 

Dame 
Felicity 
Lott 
soprano



Recital
Dijous, 30 juny 2022

20h
Escuela Superior de Canto de Madrid - Teatro

Dame 
Felicity Lott
i participants a les seves
masterclasses

Masterclasses 4
Escuela Superior de Canto de Madrid - Teatro

27, 28 i 29 juny 2022

Amb la voluntat d’expandir el Festival per 
diferents territoris de l’Estat espanyol tornem 
aquest any a Madrid, on el darrer LIFE Victoria 
s’oferí Winterreise per Rafael R. Villalobos 
amb Xavier Sabata i Francisco Poyato. En 
aquesta ocasió ho fem repetint les masterclasses 
que Dame Felicity Lott haurà ofert a l’abril 
a Barcelona, però aquest cop al Teatro de la 
l’Escuela Superior de Canto de Madrid. La 
soprano torna a Madrid després que el 2011 
oferís un recital al Teatro Real, on abans 
interpretà una memorable Mariscala a Der 
Rosenkavalier l’any 2000.

Formació a Madrid

Dame 
Felicity Lott 
soprano

LIFE Victoria Madrid

Cançons i duets de Jacques Offenbach 
(1819-1880), André Messager (1853-
1929), Cole Porter (1891-1964), Noel 
Coward (1899-1973) i Richard Rodgers 
(1902-1979)

En col·laboració amb

Aquest recital compta 
amb el generós suport del 
Sr. Gonzalo Bruno Quijano



Una visita exclusiva al Sant Pau Recinte Modernista
seguida d’un recital de Lied a la Sala Domènech i Montaner,

 on la llum del crepuscle és la protagonista.

Els capvespres de Sant Pau Dissabte, 26 de març 2022 - 17.30h

Gema Hernández mezzosoprano

Claudio Suzin piano

Dissabte, 4 juny 2022  - 19h

Sara Carmona soprano

Quimey Urquiaga piano*Amb la col·laboració especial de

2524
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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

Imatge: Paper VILLA FIORI AZUL de Gastón y Daniela
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Si mes vers avaient des ailes, 
comme l’esprit!

Si els meus versos tinguessin ales, 
com l’esperit!

Victor Hugo / Reynaldo Hahn


