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La mezzosoprano austríaca obre la Schubertíada a l'Auditori Winterthur amb un recital de 'lied'

Angelika Kirchschlager: "El 'lied' és més humà que l'òpera"

Marta Porter

La mezzosoprano Angelika Kirchschlager obre avui la vuitena edició de la Schubertíada a L'Illa
Diagonal, que ha programat quatre concerts fins al maig.
L'auditori Winterthur de L'Illa Diagonal acull un any més el cicle de lied que organitza Joventuts
Musicals, juntament amb l'Associació Franz Schubert, i que aquest any està dedicat íntegrament a la
memòria de la soprano catalana Victòria dels Àngels.
La mezzo austríaca Angelika Kirchschlager, que actua per tercera vegada en aquest cicle, presenta avui
acompanyada al piano per Helmut Deutsch un concert de lied amb un repertori que inclou obres de
Haydn, Grieg, Brahms, Poulenc i Liszt, un programa que estrena a Barcelona. "Tot són obres noves per
a mi", temes que escull en funció de la seva varietat i del seu gust personal. "M'agrada la varietat d'estils
i de compositors. Sé que habitualment la gent fa tot un programa Schubert o un recital de cançó
francesa, però a mi em sembla avorrit. Crec que és molt més interessant per al públic un programa
variat".
La mezzosoprano, que va tenir un gran èxit aquest estiu al Festival de Salzburg amb la interpretació
d'Octavian d'El cavaller de la rosa de Strauss, assegura que malgrat que combina l'òpera i el lied per
interessos professionals, personalment es decanta pel segon. "El món de l'òpera, tot el que envolta els
teatres i les produccions, no m'interessa, i tant si interpreto un rol operístic o en el cas del lied, primer
em sento persona. En l'òpera has de treballar amb molts altres cantants, mentre que el lied és més
humà, el teu únic acompanyant és el pianista, amb qui es crea un vincle més íntim".
Amb tot, la mezzo no desaprofita l'ocasió de fer-se un nom en els principals teatres del circuit operístic,
com demostra la seva agenda: debut de Sextus de Juli Cèsar a Anglaterra, Sophie's Choice a Berlín,
Idomeneo a Viena, debut també a Pelléas et Mélisande l'estiu del 2006 a Salzburg i, l'any següent, el
debut de Carmen al Covent Garden sota la batuta de Pappano.
Pel que fa a la resta del cicle de la Schubertíada, el segon concert, el 8 de març, està dedicat a recolzar
els joves valors de la lírica. En aquest cas, els convidats són la soprano madrilenya Sylvia Schwartz,
que actualment estudia a Berlín amb Thomas Quasthoff i Wolfram Rieger. Schwartz actuarà
acompanyada pel pianista Gary Matthewman i oferirà lieder de Mozart, Schubert, Wolf i les Seis
canciones castellanas de Guridi.
El tercer concert, el 26 d'abril, anirà a càrrec del cor Lieder Càmera, dirigit per un dels grans mestres
corals europeus, Günther Theuring, i recolzat pel pianista Francisco Poyato. El Lieder Càmera oferirà
obres poc conegudes d'autors romàntics, alhora que peces de compositors més contemporanis.
Finalment, el 10 de maig, el jove quartet de corda francès Ébène, guanyador de diferents concursos
europeus, juntament amb el violoncel·lista Romain Garioud, oferiran el Quartet 'Les quintes' de Haydn,
el Quartet 'Dissonàncies' de Mozart i el Quintet en do major de Schubert.

La “mezzo” Angelika Kirshlager torna a la Shubertíada
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