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Zeit

sonderbar

Die
, die ist ein
Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar Nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie.
El temps, aquest fenomen tan estrany.
Diàriament no té importància.
Però de sobte, un dia,
el comencem a sentir implacable.
Der Rosenkavalier / El cavaller de la rosa (1911) Acte I
Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) / Richard Strauss (1864-1949)
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El temps aquest fenomen tan estrany
15 anys de la Fundació Victoria de los Ángeles
10 anys del LIFE Victoria Barcelona
“El temps, aquest fenomen tan estrany. Diàriament no té importància, però de sobte, un dia, el
comencem a sentir implacable” – ho diu la Mariscala a l’acte primer de Der Rosenkavalier (El
cavaller de la rosa) de Richard Strauss, òpera estrenada el 1911 a Dresden i que va suposar la
consolidació absoluta del compositor. I és que veritablement hi ha poques coses més intrigants per
a l’ésser humà que el temps, fenomen explorat per gairebé tots els pensadors o artistes en alguna
ocasió i que en alguns ha marcat totalment la seva obra, com és el cas de Proust o Baudelaire.
“Ell ens rodeja i al mateix temps és dins nostre. Passa davant dels nostres propis ulls, passa per aquí,
pel mirall, i acarona les meves temples” prossegueix la Mariscala, que intenta aturar-lo inútilment
aixecant-se a la nit i parant tots els rellotges del palau. Però tot i així, el temps no deixa de passar
implacable, com un rellotge de sorra, i la separa del seu jove amant Octavian. No costa d’imaginar
en boca de sumptuosa i nostàlgica Marie Thèrese les paraules de Morgen!, Allerseelen o les Quatre
últimes cançons, en un exercici de diàleg entre el Lied i l’òpera, de celebració del cant líric. I és que
la qualitat dels llibrets d’Hugo von Hofmannsthal fan que les seves òperes tinguin la qualitat d’una
poesia i l’exuberància dels seus Lieder fan que tingui la monumentalitat de l’òpera.
Així, si a Manet se l’anomenava el més clàssic dels moderns i el més modern dels clàssics, no és
descabellat dir que en Strauss trobem el més liederístic dels compositors operístics i el més operístic
dels compositors liederístics. D’ell s’oferiran precisament les Quatre últimes cançons, la seva
Sonata per a violí i piano, a més a més de la majoria dels seus Lieder emblema. Però també Gustav
Mahler tindrà una presència especial enguany en el Festival, destacant-ne la presència rutilant dels
Rückert-Lieder que s’oferiran amb orquestra junt amb la Simfonia núm. 4 del compositor. També
molt present estarà el cicle Des Knaben Wunderhorn, eterna inspiració del compositor en en els
seus Lieder i simfonies. De les peces de Mahler, monumentals sovint, també se’n desprèn aquest
pas del temps, arribant a plasmar directament aquesta preocupació en les seves darreres simfonies.
De fet, encara que sembli incomprensible, la seva música caigué en un relatiu oblit, la cara més crua
del temps, fins que directors com Bruno Walter o Leonard Bernstein la reivindicaren.
D’aquesta manera, reflexionant sobre el temps, el pas del temps i la nostàlgia, arribem a la desena
edició del LIFE Victoria i al quinzè aniversari de la Fundació Victoria de los Ángeles. I en aquesta
ocasió no podem més que estar agraïts a com ens ha tractat el temps, fent que a dia d’avui tant
el projecte del Festival com la missió de la Fundació estiguin absolutament consolidats, i això és
gràcies a tots els agents que el conformen: a l’equip i al públic fidel, a les institucions i mecenes,
així com als artistes que, seguint l’estela de Victoria de los Ángeles en el camp del Lied, han vingut
edició rere edició impregnant amb la seva música les parets de la Sala Domènech i Montaner.

Preneu-vos el vostre temps i gaudiu d’aquest desè LIFE Victoria!
Marc Busquets Figuerola, director artístic del LIFE Victoria
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Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est

Cal estar sempre ebri. Tot és això: és

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre
guise. Mais enivrez-vous.

Però de què? De vi, de poesia o de virtut, com us
vingui més de gust. Però embriagueu-vos.

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte
d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous
réveillez, l’ivresse déjà diminuée o disparue, demandez au vent,
à la vague, à l’étoile, a l’oiseau, a l’horloge, à tout ce qui fuit, à
tout ce que gémit, a tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout
ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague,
l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de
se n’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps :
enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie, ou de
vertu, à votre guise. »

I si alguna vegada, als esglaons d’un palau, damunt l’herba

l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible
fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous
penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.

l’única qüestió. Per no sentir el pes horrible del
Temps que us destrossa les espatlles i us empeny
cap a terra, us heu d’embriagar sense treva.

d’un fossat, en la solitud monòtona de la vostra habitació, us
desperteu, amb l’embriaguesa ja disminuïda o desapareguda,
pregunteu al vent, a l’onada, a l’estrella, a l’ocell, al rellotge,
a tot el que fuig, a tot el que gemega, a tot el que roda, a tot el
que canta, a tot el que parla, pregunteu-vos quina hora és; i el
vent, l’onada, l’estrella, l’ocell, el rellotge us respondran: “És
l’hora d’embriagar-se! Per no ser els esclaus martiritzats del
Temps, embriagueu-vos; embriagueu-vos sense parar! De vi,
de poesia, o de virtut, com us vingui de gust”.

XXXIII Enivrez-vos / Embriagueu-vos
Le Spleen de Paris / L’Spleen de París (1869)
Charles Baudelaire (1821-1867)

6

7

LIFE Victoria 2022
RECITAL 1 Inaugural
dimecres, 28 setembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Fleur Barron mezzosoprano / Julius Drake piano

RECITAL 10 #cançonssenseparaules
dijous, 10 novembre 2022 · 20h · Antiga Fàbrica Damm
Irene Mas Salom soprano / Joel Bardolet violí / Bernardo Rambeaud guitarra

RECITAL 2
dilluns, 3 octubre 2021 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Martin Hässler baix-baríton / Julius Drake piano

RECITAL 11
dimarts, 15 novembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Irene Mas Salom soprano / Malcolm Martineau piano

RECITAL 3 Piano #cançonssenseparaules
divendres, 7 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Elisa Scudeller violí / Miquel Esquinas piano

RECITAL 12
divendres, 18 novembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Louise Alder soprano / Joseph Middleton piano

RECITAL 4
divendres, 7 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Regula Mühlemann soprano / Tatjana Kornsunskaya piano

CONCERT 13 Simfònic
dissabte, 19 novembre 2022 · 20h · Auditori Axa
Kate Royal soprano / Orquestra Simfònica
Victoria de los Ángeles (OSVA) / Pedro Pardo director

RECITAL 5
dilluns, 10 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Adriana González soprano / Iñaki Encina Oyón piano
RECITAL 6
dijous, 13 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Miah Persson soprano / Joseph Middleton piano
RECITAL 7 Piano #cançonssenseparaules
dimarts, 25 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Federico Piccotti violí / Marta Puig piano
RECITAL 8
dimarts, 25 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Samuel Hasselhörn baríton / Malcolm Martineau piano
TAST DE LIED I
dimecres, 26 d’octubre 2022 · 19h · Jorquera Pianos
Sara Carmona soprano / Quimey Urquiaga piano

RECITAL 14
dilluns, 21 novembre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Clara Barbier Serrano soprano / Joanna Kacperek piano
RECITAL 15
dilluns, 21 novembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Dame Sarah Connolly mezzosoprano / Joseph Middleton piano
TAST DE LIED II
dimecres, 23 novembre 2022 · 19h · Jorquera Pianos
Belén García soprano / Gonzalo Barrero piano
MÉS QUE LIED
dimecres, 14 desembre 2022 · 20h · Església de Santa Anna
RECITAL 16 Escènic
dijous, 2 febrer 2023 · 20h · Teatre-Audtori de Sant Cugat del Vallès
Irene Mas Salom soprano / Mercedes Gancedo soprano / Julius Drake piano

RECITAL 9
dijous, 3 novembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner
Kate Lindsey mezzosoprano / Baptiste Trotignon piano
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Amb vosaltres hem arribat als

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA FUNDACIÓ

SEU OFICIAL DEL FESTIVAL

15 anys de la Fundació
10 anys del Festival

						

						

								

Gràcies!
PATROCINADORS MECENES

INTERNATIONAL PARTNERS

EL LIFE FORMA PART
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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

Gràcies!

ÀNGELS

Jorge Binaghi
Rosa Cullell
Isabel Escudé
Inma Farran
M. Francisca Graells de Reynoso
Mima Torelló
Joaquim Uriach

Gabriel Almirante
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

Carlos Barrau
Gonzalo Bruno Quijano
Enrique Cucurella
Francisco Gaudier
Enric Girona i Lídia Arcos
Pere Grau i Ma Carmen Pous
Elvira Madroñero
Carmen Marsà
Fernando Sans Rivière
i tres amics mecenes anònims més

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

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
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Artista resident 2022

Irene Mas Salom soprano
DIJOUS, 27 OCTUBRE 2022

Nascuda a Mallorca, la soprano Irene Mas
Salom debutà al Festival el 2017 junt amb
la mezzosoprano Helena Ressurreição i
Neus García Puigdollers al piano com a
LIFE New Artists del recital inaugural
que oferiren Elena Copons (soprano) i
Sholto Kynoch (piano). Retornaren l’any
següent, 2018, amb un recital aperitiu a
la desapareguda nau de la Galeria Carles
Taché, on la pluja acompanyà els duets
romàntics que oferiren també junt amb
Ressurreição i García Puigdollers. Ara,
la soprano torna al LIFE Victoria com
a Artista resident d’enguany amb la
voluntat de mostrar les seves distintes
facetes musicals. Junt amb Marc Serra
debutarà a l’Oxford Lieder, festival
dirigit per Kynoch, i a Barcelona oferirà
tres projectes d’envergadura: el primer
un programa de veu, violí i guitarra, el
segon un recital junt amb un referent del
gènere com és Malcolm Martineau i el
tercer un projecte escènic al voltant de la
relació entre Marcel Proust i Reynaldo
Hahn dirigit per Vincent Huguet, director
d’escena del Festival d’enguany.

Irene Mas Salom soprano
Marc Serra piano
debuten a l’Oxford Lieder
DIJOUS, 10 NOVEMBRE 2022

Irene Mas Salom soprano
Joel Bardolet violí
Bernardo Rambeaud
guitarra
DIMARTS, 15 NOVEMBRE 2022

Irene Mas Salom soprano
Malcolm Martineau piano
DIJOUS, 2 FEBRER 2023

Hahn & Proust:
l’amor del temps perdut
Irene Mas Salom soprano
Mercedes Gancedo soprano
Julius Drake piano

Vincent Huguet
director d’escena
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Artista resident 2022

Joseph Middleton

DIJOUS, 13 OCTUBRE 2022

Joseph Middleton ha estat definit per
la revista Opera Magazine com “l’hereu
legítim del mític acompanyant Gerald
Moore”. És nascut a Gloucestershire i està
especialitzat en l’art de l’acompanyament
de cançons i la música de cambra, camp on
és aclamat internacionalment. És, a més a
més, el director del Festival Leeds Lieder,
músic resident al Pembroke College de
Cambridge i membre de la seva Alma
Mater, la Royal Academy of Music, on és
professor. Debutà al LIFE Victoria el 2017
junt amb Carolyn Sampson a la Capella de
Santa Àgata i hi retornà per inaugurar el
2020 junt amb Kate Royal i el 2021 també
junt amb Sampson. Enguany és artista
resident de l’edició 2022 apareixent junt
amb tres referents liederístics actuals com
són Miah Persson, Louise Alder i Dame
Sarah Connolly.
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piano

Miah Persson soprano
Joseph Middleton piano
DIVENDRES, 18 NOVEMBRE 2022

Louise Alder soprano
Joseph Middleton piano
DILLUNS, 21 NOVEMBRE 2022

Dame Sarah Connolly
mezzosoprano

Joseph Middleton piano
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Artista plàstica 2022

Sandra Modrego posa al centre de la
seva obra la figura humana, proposant
una reflexió sobre la representació del
cos en la societat. Amb la seva col·lecció
Le Corps reivindica la bellesa intrínseca
de tots els cossos, apostant per la llibertat
d’aquests en totes les seves formes i
respectant l’espontaneïtat i l’autenticitat
dels mateixos. La seva obra convida a
estimar i cuidar el cos com a subjecte
pur de bellesa i de vida. En les seves
darreres composicions ha incorporat
els petits plaers dels que gaudeixen els
protagonistes de les seves pintures.
Ha elaborat la imatge del festival
d’enguany amb la seva obra Le temps
retrouvé.
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Director d’escena 2022

Vincent Huguet
DIJOUS, 2 FEBRER 2023

Vincent Huguet estudià Història i és
deixeble del gran Patrice Chéreau, una
relació que començà el 2008 quan fou
Grand invité del Louvre de París i que
només s’interrompé amb la mort del
director d’escena el 2013. Fou aleshores
quan Huguet s’encarregà dels revivals a
Milà (La Scala), Nova York (Metropolitan
Opera), Helsinki (Finnish National
Opera), Berlín (Staatsoper) i Barcelona
(Gran Teatre del Liceu) de la producció
d’Elektra que Chéreau només pogué
dirigir personalment en la seva estrena a
Aix-en-Provence. Es carecteritza pel seu
llenguatge personal i per la seva versatilitat
a l’hora de dirigir projectes: dels més
grans i espectaculars (Trilogia MozartDa Ponte a l’Staatsoper de Berlín, Manon
a l’Opéra de París o la celebració dels 350
anys de la institució francesa) als més
cambrístics i boutique (Vaille que vivre,
un tribut a la cantant francesa Barbara
amb Alexadre Tharaud i Juliette Binoche,
o posant en escena els Wesendonck Lieder
de Wagner). Recentment ha desenvolupat
un partenariat artístic amb el director
Lorenzo Viotti, amb qui posaren en escena
La voix humaine a la Gulbenkian de Lisboa.
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Hahn & Proust:
l’amor del temps perdut
Irene Mas Salom soprano
Mercedes Gancedo soprano
Julius Drake piano

Vincent Huguet
director d’escena
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Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.

Recital 1 Inaugural

Les roses eren totes vermelles
i l’heura era tota negra.

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Spleen (1885)
Airettes oubliées
Paul Verlaine (1844-1896) /
Claude Debussy (1862-1918)

dimecres, 28 setembre 2022 – 20h

Fleur Barron

Robert Schumann (1810-1856)

Clara Wieck Schumann (1819-1896)

Charles Ives (1874-1954)

Johannes Brahms

Gabriel Fauré (1845-1924)

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Temps i nostàlgia

Henri Dutilleux (1916-2013)

Johannes Brahms

Fleur Barron, que inaugurà la passada
edició del LIFE Victoria, ens proposa una
reflexió sobre el temps i la nostàlgia en
termes universals amb la seva personal
selecció feta per obrir la present edició
2022. Un programa que inclou des de
música xinesa a cançó americana, passant
pel Lieder i la mélodie, i que és, a més a més,
una mostra del seu bagatge internacional:
nasqué a Irlanda del Nord de pare britànic
i mare singapuresa, va créixer a l’Extrem
Orient, tot repartint el seu temps entre
Nova York i Londres, on actualment viu.
Com l’any passat, l’acompanya Julius

Himmel und Erde Op. 96 Núm. 5

The Light that is Felt

La mer est infinie de L’horizon chimérique
Il n’y avait que des troncs dechirés

Franz Schubert (1797-1828)
Tiefes Leid D 876

Johannes Brahms (1833-1897)

Auf dem Kirchhofe Op. 105 Núm. 4

Charles Ives

At the River

Olivier Messiaen (1908-1992)
Montagnes de Harawi

Franz Schubert

Totengräbers Heimweh D 842

Liebst du um Schönheit Op. 37 Núm. 4

Julius Drake piano

mezzosoprano

Der Gang zum Liebchen
In meine innige Nacht Op. 18

Unbewegte laue Luft Op. 57 Núm. 8
Vergebliches Ständchen Op. 84 Núm. 4

Chen Yi (1953)

Meditation
Know You How Many Petals Falling
Monologue

Tradicional xinesa

Northeast Lullaby

Florence Price (1887-1953)
Sunset
The heart of a woman

Cole Porter (1891-1964)

Drake al piano, en un sòlid tàndem
que està oferint recitals arreu. En
aquesta darrera temporada, Barron ha
guanyat el Premi Schubert atorgat per la
Schubertíada de Vilabertran, a més a més
de fer els seus debuts a Aix-en-Provence
i a la Philharmonie de París junt amb
Esa-Pekka-Salonen, a més a més dels
imminents debuts a l’Opéra de MonteCarlo i el Théâtre des Champs Elysées.
Un emergent talent que és ja una assídua
al LIFE Victoria, aquest any dedicat al
temps, el pas del temps i la nostàlgia, en el
seu desè aniversari.

arr. Madeleine Dring Night and Day

LIFE New Artists

Carles Pachón baríton
Miloš Bulajić piano
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Recital 2

dilluns, 3 octubre 2022 – 20h
SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

I
Robert Schumann (1810-1856)

Der Knabe mit dem Wunderhorn Op. 30 Núm. 1
Marienwürmchen Op. 79. Núm. 14
				

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Jagdlied Op. 84 Núm. 3
Altdeutsches Frühlingslied Op. 86 Núm. 6
		

Gustav Mahler (1860-1911)

Scheiden und Meiden				
		

Carl Loewe (1796-1869)

Herr Oluf Op. 2 Núm. 2
					

Johannes Brahms (1833-1897)

Liebesklage eines Mädchens Op. 48 Núm. 3
				

Gustav Mahler

de Des Knaben Wunderhorn
Zu Strassburg auf der Schanz			
Um schlimme Kinder artig zu machen
		
Richard Strauss (1864-1949)		
Himmelsboten Op. 32 Núm. 5			
Junggesellenschwur Op. 49 Núm. 6
				

Arnold Schönberg (1874-1951)

Wie Georg von Fundsberg von sich
selber sang Op. 3 Núm. 1

II
Gustav Mahler		

de Des Knaben Wunderhorn
Der Schildwache Nachtlied
Des Antonius von Padua Fischpredigt
Rheinlegendchen 			
Lied des Verfolgten im Turm 		
Wo die schönen Trompeten blasen
Verlorne Müh 				
Trost im Unglück 			
Lob des hohen Verstandes

Martin Hässler

Julius Drake piano

baix-baríton

El corn màgic de la joventut
Entre 1806 i 1808, Achim von Arnim
i Clemens von Bretano publiquen tres
volums de Des Knaben Wunderhorn (El
corn màgic de la joventut) dedicat a Goethe
i que recull les cançons populars de finals
del segle XVIII i principis del XIX. Amb la
victòria de Napoleó sobre l’exèrcit prussià
a Jena i Auestädt, sorgeix un reivindicació
del caràcter nacional amb una visió
idealitzada del passat, i és aquí on Des
Knaben Wunderhorn pren especial relleu.
El concepte nostàlgia ve del grec “nostos”
(tornar a casa) i “algos” (dolor) i és el que
s’explora en aquest recull de poesies,

que Mahler prengué com al seu referent
absolut tant per a cançons com per a les
seves simfonies. Aquesta enyorança al
passat queda palesa, per exemple, en
Zu Strassburg auf der Schanz, un himne
melangiós d’un desertor on podem sentir
el corn alpí sonant de fons. El baix-baríton
Martin Hässler, que inaugurà l’edició
2019 del Festival, presenta junt amb
Julius Drake aquest programa que gira en
la seva totalitat al voltant d’aquest recull
de cançons populars que és Des Knaben
Wunderhorn.

LIFE New Artists

Aitana Sanz Pérez soprano
Marc Laliga piano
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Walle, Regen, walle nieder,
Wecke mir die Träume wieder,
Die ich in der Kindheit träumte,
Wenn das Nass im Sande schäumte!
Cau, pluja, segueix caient,
desperta de nou els meus somnis
els que la meva infantessa somniava,
quan l’aigua a la sorra escumejava!
Regenlied / Cançó de la pluja (1873)
Klaus Groth (1819-1899)/ Johannes Brahms (1833-1897)

Recital 3 Piano #cançonssenseparaules
divendres, 7 octubre 2022 – 19h

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Elisa
Scudeller violí

Miquel
Esquinas piano

Nostàlgia i passat

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata per a violí i piano núm. 1 en Sol major
Op. 78 “Regensonate”
I.
Vivace ma non troppo
II. Adagio - piú andante
III. Allegro molto moderato

Claude Debussy (1862-1918)

Sonata per a violí i piano en Sol menor L140
I.
Allegro vivo
II. Intermède: fantasque et léger
III. Finale: très animé

amb la Sonata per a violí i piano en Sol
menor L140 de Debussy, la seva darrera
sonata abans que morís el 1918. L’escriu
al final de la seva vida quan tocat per una
depressió, preocupat per la seva salut i
tremendament afectat per l’impacte de la
I Guerra Mundial comença a escriure la
seva sèrie de sonates. S’estrenaria a París
el 5 de maig de 1917 a la Salle Gaveau a
benefici dels soldats ferits als ulls durant
la guerra. Seria la darrera aparició pública
de Debussy.

Elisa Scudeller i Miquel Esquinas, formats
al Conservatori del Liceu, es presenten al
LIFE Victoria per primer cop amb aquest
programa al voltant de la nostàlgia.
De Brahms interpreten la coneguda
Regensonate (Sonata de la pluja), constant
inspiració en el repertori cambrístic
romàntic pel seu gran lirisme i enginyós
diàleg entre els dos instruments. Està
inspirada en el Lied del mateix compositor
Regenlied (Cançó de la pluja), compost
sobre el poema de Klaus Groth (18191899), on l’autor torna nostàlgicament a
la joventut passada a través del record,
la melangia i la nostàlgia. També té
influències del Lied Nachklang (Eco) del
mateix compositor, clarament influenciat
per Schubert. Completaran el programa
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Recital 4

I
Wilhelm Baumgartner (1820-1867)

divendres, 7 octubre 2022 – 20h

Noch sind die Tage der Rosen
Du bist wie eine Blume
Ein Stündlein wohl vor Tag
Wenn die Sonne lieblich schiene
An den Abendstern

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Othmar Schoeck (1886-1957)
In der Fremde

Richard Flury (1896-1967)
Wandern mit Dir

Emil Frey (1889-1946)

Junges Mädchen in den Bergen Op.49 Núm. 1

Richard Langer (1907-1967)
Edelwyss

Friedrich Niggli (1875-1959)
Plange Op.10 Núm. 1

Franz Liszt (1811-1886)

II
Robert Schumann (1810-1856)
Er ist‘s Op. 79 Núm. 23
Schneeglöckchen Op. 79 Núm. 26
Frühlingsnacht Op. 39 Núm. 12
Die Sennin Op. 90 Núm. 4
Aufträge Op.77 Núm. 5
Lied der Suleika Op. 25 Núm. 9
Singet nicht in Trauertönen
Op. 98ª Núm. 718

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Années de pèlerinage: 1e année, Suisse S.160
I. Au lac de Wallenstadt

‘Giunse alfin il momento…
Deh vieni non tardar’
de Le nozze di Figaro K. 492

Volkslied Popular

Un moto di gioia K. 579

Das alte Guggisberger-Lied

Marguerite Roesgen-Champion (1894-1976)
Cette étoile perdue
Une jeune fille parle

Walther Geiser (1897-1993)
Zwei Romanische Lieder Op. 19
Prümavaira
Dorma...

Schon lacht der holde Frühling K. 580

Regula
Tatjana
Mühlemann soprano Kornsunskaya piano
L’oblit
recupera en el seu darrer disc ‘Lieder der
Heimat’ / ‘Songs from home’ també amb
la pianista Tatjana Kornsunskaya, amb
qui debuta al Festival. Mühlemann s’ha
convertit en un dels noms imprescindibles
de la Wiener Staatsoper, l’Òpera de Zurich
o el Salzburg Festival, on ha aparegut en
ocasions amb el recent refundat Mozart
Ensemble, del que forma part. Per aquesta
raó completa el programa amb peces de
Schumann i Mozart, compositor, aquest
darrer, molt estimat per ella i que l’ha
projectat a la fama internacional.

De totes les manifestacions del pas del
temps, la més cruel, sens dubte, és l’oblit.
Nascuda a Suïssa, la soprano Regula
Mühlemann recupera peces d’alguns
compositors del seu país que actualment
són infreqüents, tal com són Wilhelm
Baumgartner, Othmar Schoeck, Richard
Flury i Emil Frey, però també francesos
com Marguerite Roesgen-Champion o
suïssos-alemanys com Richard Langer o
Friedrich Niggli. Tots, compositors que
s’endinsen al segle XX però que avui en
dia han caigut en l’oblit i que la soprano

Franz Schubert (1797-1828)
La pastorella D528

Gioacchino Rossini (1792-1868)
La pastorella della Alpi
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I
Isaac Albéniz (1860-1909)

II
Isaac Albéniz

Deux morceaux de prose T.41
Crépuscule
Tristesse

Rimas de Bécquer T.33 A
Besa el aura que gime blandamente
Del salón en el ángulo oscuro
Cuando sobre el pecho inclinas
¿De dónde vengo...?

Robert Dussaut (1896-1969)
Adieux à l’étranger
L’Oracle
Élégie

Ferran Obradors (1896-1945)
Canciones clásicas españolas
La guitarra sin prima
Tres morillas
En el pinar

Hélène Covatti (1910)

Les roses de Saadi
Je voudrais m’enivrer
Je t’ai dit oui

Isaac Albéniz

Baladas T.36
Barcarola
La lontananza
Morirò!
T’ho riveduto in sogno

Isaac Albéniz

Mélodies T. 44
In sickness and health
Paradise regained
The retreat

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)

Enric Granados (1867-1916)

Rispetti Op.12
Quando ti vidi a quel canto apparire
O guarda, guarda quel nobile augello
Angelo delicato fresco e bello
Sia benedetto qui fece lo mondo!

Canciones amatorias
Lloraba la niña
No lloréis, ojuelos
Gracia mía
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Adriana
González soprano

Iñaki
Encina Oyón piano

Albéniz i el seu temps
contraposició amb l’Opus 12 d’Ermanno
Wolf-Ferrari. A la segona part, ambdós
exploren la vesssant francesa d’Albéniz,
aquí en diàleg amb les composicions del
matrimoni format per Robert Dussaut
i Hélène Covatti, uns compositors que
aquest duet ha tret de l’oblit, dedicant-li
un dels seus discos. Finalment Granados
completa aquest programa iniciat amb
cançó espanyola. González es presenta
així en recital a Barcelona, després del seu
esplèndid debut en el rol de Mimì al Liceu.

En el seu debut al Festival, la soprano
guatemalenca formada a París, Adriana
González, i el pianista i director
d’orquestra, Iñaki Encina Oyón, ens
presenten un programa al voltant del
compositor Isaac Albéniz, a través de
les diferents llengües amb les quals
aquest autor de Camprodon s’aproximà
al món de la cançó. En la primera part
abordaran el castellà amb les Rimas
de Bécquer d’Albéniz sobre les poesies
d’aquest autor romàntic, en diàleg amb
les Canciones clásicas españolas de Ferran
Obradors, per passar després a la llengua
italiana, interpretant les Baladas en
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Es blicket die Verlassne vor sich hin,
Die Welt is leer.
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin
Nicht lebend mehr.

Recital 6

dijous, 13 octubre 2022 – 20h
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L’abandonada mira davant seu,
el món està buit.
He estimat i he viscut,
ja no estic viva.
VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan /
Ara m’has causat el primer dolor
Frauenliebe und -leben / Amor i vida d’una dona (1840)
Aldebert von Chamiso (1781-1838) /
Robert Schumann (1810-1856)
Robert Schumann (1810-1856)

Frauenliebe und -leben Op. 42
I.
Seit ich ihn gesehen
II. Er, der Herrlichste von allen
III. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
IV. Du Ring an meinem Finger
V.
Helft mir, ihr Schwestern
VI. Süsser Freund, du blickest mich
		
verwundert an
VII. An meinem Herzen, an meiner Brust
VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz
		
getan
Lieder de Clara Wieck Schumann (1819-

1896), Edvard Grieg (1843-1907), Carl
Wilhelm Eugen Stenhammar (18711927) i Jean Sibelius (1865-1957)

Miah
Persson soprano

Joseph
Middleton piano

Amor i vida d’una dona
Escrit per Aldebert von Chamiso el 1830,
el cicle de poemes Frauenliebe und -leben
(Amor i vida d’una dona), ha inspirat a
nombrosos compositors com Carl Loewe
(1836), Franz Lacher (1839) i també
Robert Schumann. Alimentat per la
seva pròpia història amb Clara Wieck,
la que fou la seva enamorada i després
muller, composà aquest cicle el 1840,
un any impressionantment fructífer en
la seva producció i en el que es casà amb
Clara. La soprano sueca Miah Persson,
en el seu debut al Festival, ofereix aquest

emblemàtic cicle de Schumann, que
explica literalment tot l’amor i vida d’una
dona, des de que coneix al seu enamorat
fins que aquest mor, en un arc dramàtic
perfecte que s’aconsegueix, a aquest
nivell, en comptades ocasions en un cicle
de cançons. Junt amb Joseph Middleton,
artista resident d’enguany, ofereix aquest
programa que completa amb Lieder de
la mateixa Clara Wieck Schumann i els
compositors nòrdics Edvard Grieg, Carl
Wilhelm Eugen Stenhammar i Jean
Sibelius.

LIFE New Artists

Ana Molina mezzosoprano
Patxi Aizpiri piano
34
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Recital 7 Piano #cançonssenseparaules
dimarts, 25 octubre 2022 – 19h
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Robert Schumann (1810-1856)

Sonata per a violí i piano Núm. 1 en La menor
Op. 105
I.
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
II. Allegretto
III. Lebhaft

Richard Strauss (1864-1949)

Sonata per a violí i piano en Mi bemol Major
Op. 18
I.
Allegro ma non troppo
II. Improvisation: andante cantabile
III. Finale: Andante - Allegro
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Federico
Piccotti violí

Marta Puig piano

Strauss,
el compositor del temps
en especial en el brillant segon moviment
Andante cantabile, que resultà tan popular
a l’època que Strauss permeté que es
publiqués per separat. Federico Piccotti i
Marta Puig completen aquest programa
amb la Sonata per a violí i piano Núm. 1 de
Schumann que ens prepara pel programa
que oferiran després Samuel Hasselhorn
i Malcolm Martineau, i on el compositor
explora com a tema principal del
moviment final una màquina de moviment
perpetu, que ens recorda l’implacable
pas del temps amb una referència etèria i
nostàlgica del primer moviment.

Pocs compositors han sabut copsar
el pas del temps tan bé com Richard
Strauss. El seu partenariat amb Hugo
von Hofmannsthal, comparable només
al format anteriorment per Lorenzo da
Ponte i Wolfgang Amadeus Mozart, va
donar fruit a òperes com Arabella, Die
Frau ohne Schätten o Der Rosenkavalier,
amb llibrets d’una qualitat narrativa
poc habitual que es complementen amb
una música realment exuberant algunes
vegades i gairebé cambrística unes altres.
Tot aquest llenguatge ja existia quan un
jove Strauss de només vint-i-tres anys
composà aquesta sonata per a violí i piano
el 1887, any en que precisament conegué la
que seria la seva dona i inspiració: Pauline
de Ahna. Tot aquest romanticisme es
transpira en l’opulent lirisme de l’obra,
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I
Robert Schumann (1810-1856)

II
Robert Schumann

Zwölf Gedichte von Justinus Kerner Op. 35
I.
Lust der Sturmnacht
Clara Wieck Schumann (1819-1896)
II. Stirb’, Lieb’ und Freud’!
Volkslied
III. Wanderlied
Ich stand in dunklen Träumen Op. 13 Núm. 1
IV. Erstes Grün
V.
Sehnsuchy nach fer Waldgegend
VI. Auf das Trinkglas eines verstorbenen
Richard Wagner (1813-1883)
		
Freundes
Die beiden Grenadiere
VII. Wanderung
VIII. Stille Liebe
Robert Schumann
IX. Frage
Liederkreis Op. 39
X. Stille Tränen
I.
In der Fremde
XI. Wer machte dich so krank?
II. Intermezzo
XII. Alte Laute
III. Waldesgespräch
IV. Die Stille
V.
Mondnacht
VI. Schöne Fremde
VII. Auf einer Burg
VIII. In der Fremde
IX. Wehmut
X. Zwielicht
XI. Im Walde
XII. Frühlingsnacht
Die beiden Grenadiere Op. 49
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Samuel
Hasselhörn baríton

Malcolm
Martineau piano

Schumann 1840
1840 va ser especialment transcendental
per a Robert Schumann ja que és l’any en
que finalment es casa amb Clara Wieck,
superant l’oposició del pare d’ella. És per
aquesta raó que esdevé un any notablement
fructífer en la producció del compositor,
no comparable a cap altre de la seva
vida. Només durant el 1840 compongué
tres dels seus cicles emblema, com són
Myrthen, que oferí com a regal de noces
a la seva esposa, Frauenliebe und -leben
(Amor i vida d’una dona) i Dichterliebe
(L’amor de poeta). Tres cicles que s’han
convertit en unes de les composicions
més famoses del repertori, amb cançons

com Der Nussbaum, Widmung o Die
Lotosblume, per anomenar-ne només
algunes. Però també el 1840 va composar
el Liederkreis Op. 39 o els coneguts com
a Kerner Lieder, basats en la poesia de
Justinus Kerner (1786-1862). Samuel
Hasselhörn, que debutà al LIFE Victoria
el 2020, completa el programa amb les
dues versions de Die beiden Grenadier (una
composta per Schumann precisament el
1840 i una altra per Wagner, en una de
les poques incursions al gènere) i dues de
les més famoses composicions de Clara
Wieck Schumann.
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Gott sei Dank geht alles schnell vorüber
Auch die Liebe und der Kummer sogar.
Wo sind die Tränen von gestern abend?
Wo ist die Schnee vom vergangenen Jahr?
Gràcies a Déu tot passa de presa
Tant en l’amor com en la pena
On són les llàgrimes d’anit?
On és la neu de l’any passat?
Nanna’s Lied / Cançó de Nanna (1929)
Bertolt Brecht (1898-1956) / Kurt Weill (1900-1950)

Kurt Weill (1900-1950)

Alma Mahler (1979-1964)

Nanna’s Lied

Die stille Stadt

‘Thousands of Miles’ de Lost in the Stars

Hymne

‘Denn wie man sich bettet, so liegt man’ 		
d’Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Kurt Weill

‘Pirate Jenny’ (Barbara Song)
de The Threepenny Opera
Je ne t’aime pas

Schneeglöckchen

‘Lonely House – We’ll go away together’
de Street Scene

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
Und hat der Tag all seine Qual

‘Trouble Man’ de Lost in the Stars

Kurt Weill

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

Buddy on the Nightshift – Berlin im Licht

Selige Stunde

Don’t Look Now

Recital 9
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Kate
Lindsey mezzosoprano

Baptiste
Trotignon piano

Canvi de temps
Brecht, i un exemple del canvi de temps
el trobem precisament en l’estrena
d’Ascens i caiguda de la ciutat de Mahagonny a Leipzig el 1930, on un grup de nazis
interrompé la representació en protesta.
La mezzosoprano Kate Lindsey debuta
al Festival amb aquest programa integrat
en la seva totalitat per compositors
que ascendiren durant la República de
Weimar però moririen en l’exili americà
pels seus orígens jueus, mostra d’aquest
funest canvi de temps. L’acompanya el
pianista Baptiste Trotignon, especialista
en jazz, que dota al programa d’aquesta
aproximació interpretativa tan necessària
per a aquest tipus de repertori.

Pocs períodes de la Història són tan
polars com el comprés entre les dues
guerres a Alemanya: de la República de
Weimar al nazisme. Just després de la
Primera Guerra Mundial, Alemanya
es va convertir en una societat oberta i
d’esquerres en contraposició al vençut
imperi, i això es transposà en l’escena
musical, on les influències jazzístiques
i del cabaret arriben a l’òpera i el Lied.
Un temps que es veié traumàticament
interromput per l’ascens del nazisme,
que acabà amb totes aquestes llibertats
socials i musicals. Un dels màxims
exponents d’aquest moviment musical el
trobem en Kurt Weill, especialment en
el seu fructífer partenariat amb Bertolt

LIFE New Artists

Montserrat Seró soprano
Álvaro Carnicero piano
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Und so fliehen meine Tage
Wie die Quelle rastlos hin!
Und so bleichet meine Jugend,
Wie die Kränze schnell verblühn!

Recital 10 #cançonssenseparaules
Dijous, 10 novembre 2022 – 20h
ANTIGA FÀBRICA DAMM

Així passen els meus dies,
tan ràpid com el rierol, sense pausa!
Així s’esfuma la meva joventut,
tan ràpid com es marceix la corona!
Der Jüngling am Bache / El jove junt al rierol (1812)
Friedrich von Schiller (1759-1805) /
Franz Schubert (1797-1828)

Irene
Joel
Mas Salom Bardolet
soprano

Bernardo
Rambeaud
guitarra

violí

El temps a través de Schubert
Mas Salom. Inicien el programa amb la
primera sonata per a violí del compositor,
composta quan només tenia dinou anys,
passant per alguns dels seus Lieder on
reflexiona sobre la temporalitat i el pas del
temps, per acabar amb la que potser seria
la seva sonata més famosa “Arpeggione”.
Un programa on el temps frueix com el
rierol de la cançó, mentre l’observem com
el jove assegut al seu costat.

Joel Bardolet al violí i Bernardo Rambeau
a la guitarra s’han inspirat en el Lied de
Franz Schubert, Der Jüngling am Bache
(El jove junt al rierol), per a crear aquest
programa que reflexiona sobre l’esdevenir
de la vida. Ho fan a partir de música de
Schubert transcrita per a violí i guitarra,
on la veu humana també hi farà la seva
aparició amb la participació de l’artista
resident d’enguany, la soprano Irene

Franz Schubert (1797-1828)

El temps de la joventut
Sonatina en Re Núm. 1 D137
I.
Allegro molto
II. Andante
III. Allegro vivace

El descorrer i la quietud

Der Jüngling am Bache D30
Nacht und Träume

El caminant i la fi

Der Wanderer an den Mond
Der Leiermann

La maduressa

Sonata en La menor D821 “Arpeggione”
I.
Allegro molto
II. Andante
III. Allegro vivace
42
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Dis, quand reviendras-tu?
Dis, au moins le sais-tu?
Que tout le temps qui passe,
Ne se rattrape guère,
Que tout le temps perdu,
Ne se rattrape plus.
Digue’m, quan tornaràs?
Digue’m, almenys ho saps?
Que tot el temps que passa,
Amb prou feines es recupera,
Que tot el temps perdut,
Ja no es recupera mai més.

Recital 11
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Irene
Mas Salom soprano

Malcolm
Martineau piano

Culminació

Dis, quand reviendras-tu?
Digue’m, quan tornaràs? (1964)
Barbara (1930-1997)

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Richard Strauss (1864-1949)

de Soirées musicales
La promessa
L’invito
Il rimprovero

Die Nacht Op. 10 Núm. 3
Freundliche Vision Op. 48 Núm. 1
Zueignung Op. 10 Núm. 1

Frederic Mompou (1893-1987)

Gustav Mahler (1860-1911)

d’El combat del somni
Damunt de tu només les flors
Jo et pressentia com la mar

Wir geniessen die himmlischen Freuden
“Das Knaben Wunderhorn”
(Sopran solo aus der 4. Symphonie)

Dedicant el Festival a la nostàlgia i el pas
del temps, la soprano Irene Mas Salom,
artista resident d’enguany, ho ha volgut
transportar al seu terreny personal, en el
que suposa el seu debut oficial i en solitari
al Festival, que l’ha acompanyat en la seva
formació. “Al que m’evoquen ara mateix a
mi aquests conceptes, i la conclusió és que
el temps i els dies viscuts fins ara no han
fet més que aportar-me” -diu la soprano“i dins el terreny de la música adonar-me’n
de com el nou repertori i les noves poesies
em portaven a reflexionar, replantejar-

me els meus ideals, i endinsar-me en un
gènere que m’ha fet qüestionar la manera
d’estudiar i d’explicar la música.” Per tant
la nostàlgia és, si és possible, positiva,
com un agraïment enorme a l’oportunitat
d’haver-me endinsat algun dia en aquest
món tan fascinant del Lied. I és per això
que la meva proposta en aquesta ocasió
és un pas per alguns dels compositors que
fins a dia d’avui m’han acompanyat més.
Tots ells han estat un abans i un després
per a mi en algun punt del meu camí.”

Eduard Toldrà (1895-1962)

Hugo Wolf (1860-1903)

Abril
Maig
Recança
Cançó de l’oblit
Cançó de l’amor que passa

de Mörike-Lieder
Schlafendes Jesuskind
Im Frühling
Verborgenheit
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O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
wie sind wir wandermüdeist dies etwa der Tod?
Oh, immensa i dolça pau!
Tan profunda en el capvespre,
què exhausts estem d’haver caminat.
Serà aquesta, aleshores, la mort?
Im abendrot / Al capvespre (1948)
Joseph von Eichendorff (1788-1857) /
Richard Strauss (1864-1949)

Recital 12
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Louise Alder soprano Joseph
Middleton piano
Capvespre vital
de les cançons Im Abendrot (Al capvespre),
on tot ens porta cap a un final serè i bell,
coronat per la gloriosa música de Strauss.
El compositor no veuria l’estrena d’aquest
cicle, que es duria a terme el 22 de maig de
1950 al Royal Albert Hall de Londres amb
la soprano Kristen Flagstad dirigida per
Wilhelm Furtwängler. Tampoc Pauline de
Ahna ho veuria, ja que moriria el 3 de maig
d’aquell any. Louise Alder, que ha aparegut
diversos cops al Festival, interpreta aquest
capvespre vital straussià junt amb Joseph
Middleton, artista resident d’enguany.

El 1948, un Richard Strauss amb vuitanta-quatre anys s’acomiadava de la música
amb la composició de Vier letzte Lieder
(Quatre últimes cançons), que estan considerades el darrer exemple de literatura
musical post romàntica, de la qual Strauss
n’és el seu màxim exponent. El compositor, a través de tres poemes de Hermann
Hesse i un de Joseph von Eichendorff, es
prepara per a deixar aquest món amb serenitat i fa un homenatge a la seva esposa
i amor de la seva vida, Pauline de Ahna.
Això es fa especialment palès en la darrera

Richard Strauss (1864-1949)
Vier letzte Lieder
I.
Frühling
II. September
III. Beim Schlafengehen
IV. Im Abendrot
Lieder de Richard Strauss,

Edvard Grieg (1843-1907)
i Sergei Rakhmàninov (1873-1943)

LIFE New Artists

Albert Cabero baríton
Quimey Urquiaga piano
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Concert 13 Simfònic

dissabte, 19 novembre 2022 – 20h
AUDITORI AXA

Kate Royal soprano

I
Gustav Mahler (1860-1911)
Simfonia núm. 4 (arr. Arnold Schönberg)
I.
Bedächtig, nicht eilen
II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
III. Ruhevoll
IV. Sehr behaglich

II
Gustav Mahler

Orquestra Simfònica
Victoria de los Ángeles
(OSVA)

Pedro Pardo director
Fi de vida

Rückert-Lieder
Blicke mir nicht in die Lieder!
Ich atmet’ einen linden Duft
Um Mitternacht
Liebst du um Schönheit
Ich bin der Welt abhanden gekommen
	 

Kate Royal, nom freqüent del Festival des
del seu debut el 2018, es presenta aquest
any davant del públic barceloní junt amb
l’Orquestra Simfònica Victoria de los
Ángeles (OSVA) en un programa cent per
cent Mahler, de la que n’és un referent
interpretatiu amb les seves gravacions
junt amb Simon Rattle. A la primera
part interpretaran la Quarta simfonia en
l’arranjament fer per Arnold Schönberg,
un peça que acaba amb el potent Lied
Das himmlische Leben (La vida celestial)
pertanyent a Des Knaben Wunderhorn (El
corn màgic del nen) i on se’ns narren les
abundàncies de la vida celestial, amb tots
els sants, per acabar dient-nos que “no hi
ha ninguna música a la terra que pugui
comparar-se a la nostra”. A la segona part,
48

la soprano oferirà els magnes RückertLieder, basats en les poesies de Friedrich
Rückert, un crescendo vital que culmina
amb Ich bin der Welt abhanden gekommen
(M’he retirat del món) , un fi de vida fora
de la societat tan sols amb el seu amor i
la seva cançó, un final que ja apunta a Um
Mitternacht (A mitjanit) , de gran potencia
poètica i musical.
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In stillen Nächten weinet
Oft mancher aus den Schmerz,
Und morgens dann ihr meinet,
Stets fröhlich sei sein Herz.
En les silencioses nits,
alguns ploren de dolor,
i no obstant això, al matí creuran,
que sempre feliç estarà el seu cor.
Stilleq Tränen / Llàgrimes silencioses (1840)
Justinus Kerner (1786-1862) /
Robert Schumann (1810-1856)
Lieder i cançons de Franz Schubert (17971828), Hugo Wolf (1860-1903), Francis
Poulenc (1899-1963) i Arnold Schönberg
(1874-1951), entre d’altres

50

Clara Barbier
Serrano soprano

Joanna
Kacperek piano

*Guanyadores de l’Oxford Lieder Young Artist Platform 2021

Talent internacional
Seguint amb la 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 2021, la
soprano Clara Barbier Serrano i Joanna
Kacperek al piano. Dins de l’intercanvi
amb el Festival anglès, la soprano Irene
Mas Salom, artista resident d’enguany,
debutarà al Regne Unit el 27 d’coctubre
junt amb Marc Serra al piano. D’aquesta
manera, fomentem el talent jove també a
nivell internacional, una de les principals
missions de la Fundació Victoria de
los Ángeles i que s’articula a través del
Festival.
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Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles,
pour tuer le Temps qui a la vie si dure,
et accélérer la Vie qui coule si lentament.

Recital 15

dilluns, 21 novembre 2022 – 20h
SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

De seguida va fer que portessin més ampolles,
per matar el Temps, que es deixa matar,
i accelar la Vida que passa tan lentament.
XLII Portraits de maîtresses / Retrats d’amants
Le Spleen de Paris / L’Spleen de París (1869)
Charles Baudelaire (1821-1867)
I
Robert Schumann (1810-1856)

II
Ernest Chausson (1855-1899)

Gedichte der Königin Maria Stuart
I.
Abschied von Frankreich
II. Nacht der Geburt ihres Sohnes
III. An die Königin Elisabeth
IV. Abschied von del Welt
V.
Gebet

Joseph
Middleton piano

Dame

Sarah Connolly
mezzosoprano

Poème de l’amour et de la mer Op. 19

Richard Rodney Bennett (1936-2012)
History of the Thé Dansant
I.
Foxtrot
II. Slow foxtrot
III. Tango

de Fünf Lieder Op. 40
I.
Märzveilchen
II. Muttertraum
III. Der Soldat
IV. Der Spielmann

Samuel Barber (1910-1981)
Three Songs Op. 10
I.
Rain Has Fallen
II. Sleep Now
III. I Hear the Army

Arnold Schönberg (1874-1951)
de Vier Lieder Op. 2
I.
Erwartung
II. Jesus Bettelt

Alban Berg (1885-1935)

Schlafen, Schlafen Op. 2 Núm. 1

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

L’espera
una serena però nostàlgica reina espera
la seva execució final, acomiadant-se dels
seus éssers estimats i del món. Oferirà
també l’atmosfèric Poème de l’amour et
de la mer d’Ernest Chausson, interpretat
sovint per Victoria de los Ángeles.

Dame Sarah Connolly retorna enguany al
Festival després del seu esperat debut la
temporada passada. Considerada una de
les grans dames del Lied actual clausurarà
el 2022 junt amb Joseph Middleton,
artista resident de la present edició.
Junts oferiran un programa al voltant
del concepte de l’espera, oferint com a
cicle central l’Opus 2 d’Arnold Schönberg
sobre aquest tema Erwärtung (L’espera),
que el mateix compositor explorà tot
component una òpera d’un acte. Completa
el programa l’intens cicle de Robert
Schumann sobre Mary Stuart, en el qual

Glückwunsch Op. 38 Núm. 1
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“Un sempre s’inspira quan parla de qui estima.
La veritat és que mai s’hauria de parlar d’una
altra cosa”

Recital 16 Escènic
dijous, 2 febrer 2023 – 20h

TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Carta de Marcel Proust a Reynaldo Hahn, 1894

Hahn & Proust:

l’amor del temps perdut
Mélodies de

Reynaldo Hahn (1874-1947)

que inclou Offrande, Encor sur le pavé sonne
mon pas nocturne, L’heure exquise,
Nocturne, Dans la nuit, Quand la nuit n’est
pas étoilée, Rêverie i À Chloris, entre d’altres.

Irene Mas Salom soprano
Mercedes Gancedo soprano
Julius Drake piano
Vincent Huguet direcció d’escena i concepte
Encara sobre el paviment
ressona el meu pas nocturn
dubtes i l’eufòria, i, aviat també, la tristesa.
Els dos joves semblen impulsats per la
mateixa recerca, no encara la del “temps
perdut” sinó la dels seus sentiments, amb
una única obsessió: intentar capturarlo. Durant la vetllada, cada personatge
absorbeix a la seva manera els ecos
d’aquesta correspondència literària i
musical, majoritàriament d’amor: un amb
nostàlgia, un altre amb impaciència i un
altre amb angoixa, pertorbat en reconèixer
els seus propis dubtes en les paraules de
Proust. La correspondència que explica
l’amor entre dos homes que van marcar la
vida artística del tombant de segle XX.

Tres dones que tornen a casa de l’òpera i se
serveixen una copa. Les tres, de distintes
edats són d’una mateixa família que ha
heretat no només l’amor per la música de
Reynaldo Hahn, sinó també les cartes
que Marcel Proust li enviava regularment
després de la seva trobada l’any 1894,
quan el primer era un músic consolidat
i el segon un escriptor que buscava el
seu camí, abans d’escriure la seva obra
magna: À la recherche du temps perdu
(A la recerca del temps perdut). Juntes
es submergeixen en les paraules d’un i
en la música de l’altre, i descobreixen els
primers dies febrils del seu amor, l’espera
insuportable, la fascinació mútua, els

Espectacle estrenat a la Fondation de Monaco (2014) amb revivals a Groupe la Poste de
París, al Festival d’Aix-en-Provence, al Festival de la Correspondance de Grignan i a les
Carrières de lumières a Les Baux-de-Provence
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Tast de Lied ’22
a l’espai íntim de Jorquera Pianos

Tast de Lied I
dimecres, 26 octubre – 19h

Sara Carmona soprano
Quimey Urquiaga piano
Tast de Lied II
dimecres, 23 novembre – 19h

Belén García soprano
Gonzalo Barrero piano
35 minuts de Lied / Interpretat per joves artistes / Amb maridatge gastronòmic
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Més
que Lied
ESGLÉSIA DE SANTA ANNA

Primavera LIFE

dimecres 14 desembre 2022

20h

Abril-Maig 2023
Un any més, el LIFE social

Victoria & Schubert
Centenari Victoria de los Ángeles
1923-2023
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Com ja comença a ser una tradició, pels
volts de Nadal Santa Anna torna a omplirse 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 beneficis
del qual aniran destinats íntegrament a
aquesta missió.
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ENTRADES

ABONAMENTS 2022

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.

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

RECITALS SANT PAU

JOVES
#FollowtheLieder

Abonament flexible

Primera fila 60€, general 30€ i hall 15€

El que millor s’adapta.

Abonament FLEXIBLE 5

CONCERT KATE ROYAL
Premium 120€, platea 30€ i amfiteatre 20€

RECITALS PIANO #cançonssenseparaules
Preu únic 15€

TAST DE LIED Jorquera Pianos
Preu únic 10€

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

Per 120€

Escull cinc recitals de forma flexible ajustant-se a la teva
agenda i interessos

Menors de 18 anys

2€ l’entrada a tots els recitals*

Abonaments clàssics

Menors de 30 anys

Abonament GENERAL

10€ l’entrada a tots els recitals*

El més complet.

Abonament flexible jove

Inclou tots els Recitals*, Recitals Piano i Tast de Lied

Si ets menor de 30 anys** i vols abonar-te
però disposes d’un pressupost liederístic limitat,

Per 350€

Abonament RECITALS

truca’ns al 93 742 21 68 o escriu-nos a

Per 300€

info@victoriadelosangeles.org, digues la
quantitat de la qual disposes i et farem l’abonament a
mida

Inclou tots els Recitals de veu i piano al
Sant Pau Recinte Modernista i Antiga Fàbrica Damm

*Tots els recitals al Sant Pau Recinte Modernista
**És necessari el document d’identitat per acreditar l’edat

Abonament PRIMERA FILA

Per 675€

El més exclusiu.

Més informació i compra d’entrades a

Inclou tots els Recitals*, Recitals Piano
i Tast de Lied amb seients reservats
a primera fila

www.lifevictoria.com
info@victoriadelosangeles.org
93 742 21 68

Abonament PIANO

Per 25€

Una nova modalitat d’abonament pels
amants de piano.
Inclou tots Recitals Piano i Tast de Lied
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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 Barcelona. 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 edificis més importants del
gòtic civil català. A finals del segle XIX, el creixement demogràfic 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 edifici. 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 inauguració de les noves instal·lacions no arribaria fins 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 construïdes 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 edifici històric situat en plena Rambla
Catalunya, el cor de l’Eixample.

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 edifici 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

Jorquera Pianos

Auditori Axa

Teatre-Auditori Sant Cugat

C. de Ferran Agulló, 10
08021 Barcelona

C. de St. Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Avinguda del Pla del Vinyet, 48
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Avinguda Diagonal, 547, 08029 Barcelona

Antiga Fàbrica Damm

C. del Rosselló, 515, 08025 Barcelona

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
PATRONAT
Helena Mora Gutiérrez, presidenta
Joan Morera Conde, vicepresident
Vocals
Salvador Alemany i Mas
Rosa Bassedas i Olivar
Jorge Binaghi Fasce
Josep Borràs i Roca
Marc Busquets i Figuerola
Josep Caminal i Badia
Manuel Capdevila i Font
Rosa Cullell i Muniesa
Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC)
Josep Maria Escribano i Casaldàliga
Núria Fité i Bacardit
Manuel García Morante
Enric Girona i Frisach
M. Francisca Graells de Reynoso
Gran Teatre del Liceu
Miguel Lerín Vilardell
Manuel Morera Conde
Jordi Morera Conde
Palau de la Música Catalana
Jaume Radigales i Babí
Àlex Robles i Fitó
Joaquim Uriach i Torelló
Jordi Vázquez Acosta
María Wakonigg Figueras
Joaquim Badia i Armengol, secretari

Església de Santa Anna

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

C. de Santa Anna, 29, 08002 Barcelona
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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
Josep Tardà i Jorba
Iréne Theorin
Frederica von Stade

CONSELL
DE MECENATGE
Salvador Alemany i Mas
Rosa Cullell i Muniesa
Enric Girona i Frisach
Joaquim Uriach i Torelló

EQUIP

Director Artístic
Marc Busquets
Directora de Producció
Kati Medina
Responsable de Protocol
i Relacions Públiques
Rosa Bassedas
Assessorament legal
Badia Advocats
Equip tècnic
Sclat, il·luminació
Jordi Vázquez, regidor
Xavi Elias, regidor
Fotografia
Elisenda Canals
Artista plàstica
Sandra Modrego
Disseny
Tresa Calbó

Joaquim Badia i Armengol,
secretari

CONTACTE

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

2022
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