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Ahir dimecres es va presentar el LIFE Victoria 2015, festival dedicat al Lied, que tindrà lloc entre el
20 i el 29 de novembre a Barcelona. Aquesta tercera edició consolida el format dels anys anteriors,
amb recitals (LIFE concerts), activitats paral·leles (LIFE Akademie) i promoció de joves intèrprets
(New Generation Artists). Repeteix també els escenaris de l'any passat, el Recinte Modernista
Sant Pau pels concerts i l'ESMUC per la LIFE Akademie.

Victòria dels Àngels

Repassem breument els cinc concerts. La inauguració serà el 20 de novembre, a càrrec de la
mezzosoprano Christanne Stotijn i el pianista Joseph Breindl; el programa el composen una
selecció de Lieder de Franz Schubert que defuig les peces més conegudes, els Vier Lieder, op. 2
d'Alban Berg i una selecció de Des Knaben Wunderhornde Gustav Mahler. Prèviament actuaran el
primer duo de joves intèrprets, Sebastià Peris i Jesús López Blanco, amb dos dels Mörike Lieder
d'Hugo Wolf i els cicles Don Quichotte à Dulcinée de Maurice Ravel i Quatre poèmes de Guillaume
Apollinaire de Francis Poulenc. El segon concert serà diumenge 22, a migdia, un "Concert aperitiu"
que busca atreure el públic menys habitual combinant una durada curta amb una visita guiada al
recinte i un aperitiu després del concert. La soprano Isabel Monar interpretarà els Gesänge des
Harfners, op. 12 de Schubert, els Drei Gesänge aus Lord Byrons Hebräischen Gesängen, op. 95
de Robert Schumann, les Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla i una selecció
de cançons de Reynaldo Hahn. L'acompanyarà a l'arpa José Antonio Domené (sentirem, per tant,
transcripcions dels acompanyaments originals per a piano) que interpretarà també l'Impromptu per
arpa, op. 86 de Fauré.

Ja a la segona setmana del festival, dijous 26 tindrem el tercer concert, amb el baríton Roderick
Williams i el pianista Iain Burnside, que interpretaran el cicle Die schöne Magelone de Johannes
Brahms. Els textos dels Lieder estan extrets de la novel·la de Ludwig Tieck Liebesgeschichte der
schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence, un títol breu i fàcil de recordar que es
tradueix més o menys com a "Història d'amor de la bella Magelone i Pere, comte de Provença" a la
interpretació del cicle se solen llegir fragments de la novel·la que donen context a les cançons però
en aquesta ocasió els interludis seran textos d'Iain Burnside que lliguen la història que emmarca
els Lieder amb la relació entre Brahms i Clara Schumann. Els textos han estat traduïts al català
per Miquel Desclot i aniran a càrrec de l'actriu Laura López. De Clara Schumann (una selecció
dels seus opus 12 i 13) seran els Lieder que interpretarà el duo jove, format per la soprano Adriana
Aranda i la pianista Nuria Gómez. Adriana Aranda, a més, cantarà les dues cançons del cicle de
Brahms que no interpreta el comte Pere.

Del quart concert, el 27 de novembre, poc podem avançar, ja que serà el dels participants a les
masterclasses, impartides per Christianne Stotijn (atenció que es farà a l'ESMUC!). Finalment, la
cloenda serà diumenge 29, amb la soprano Ángeles Blancas, Giovanni Auleta, piano i Luis
González González, trompeta. El concert porta el nom de "Cabaret" i inclou Lieder de Richard
Strauss i Kurt Weill; el duo jove que actuarà prèviament està format per la soprano Anabel Pérez i
Hug Villamala i interpretarà una selecció de Lieder ben coneguts de Liszt, Berg, Strauss i Grieg.

El LIFE Victoria porta el nom de Victòria dels Àngels, la soprano que tant es va estimar aquest
gènere. Aquest any es compleixen deu anys de la seva mort (tot i que, com va dir Helena Mora,
presidenta de la Fundació que porta el nom de la cantant, és com si encara fos entre nosaltres) i
els programes dels quatre concerts segueixen un fil biogràfic; Schubert i Brahms van ser dos dels



compositors més interpretats per Victòria dels Àngels i l'arpa que acompanya en el "Concert
Aperitiu" remet a la col·laboració de la soprano amb Ars Musicae. Fins i tot "Cabaret" perquè,
segons Enric Martínez-Castignani, director artístic del festival, la seva vida va ser tan complicada
que va tenir alguna cosa de cabaret.

Victòria dels Àngels serà recordada de manera implícita en els concerts i de manera explícita en
dues de les activitats de la LIFE Akademie: la projecció del documental "Brava, Victoria!", dirigit
per Maria Gorgues, abans de Die schöne Magelone, i la trobada amb Teresa Berganza el 23 de
novembre. El 24 de novembre la soprano Dolors Aldea i el poeta Miquel Descolt faran un taller
entorn de Poulenc i els poetes surrealistes, amb la participació dels sis integrants dels LIFE New
Generation Artists i el 25 hi haurà una conferència vinculada amb el concert de Brahms a càrrec
de Xosé Aviñoa. Entre el 23 i el 26 de novembre tindrà lloc el curs abans esmentat amb
Christianne Stotijn i tancarà la LIFE Akademie una taula rodona moderada per Enric Martínez
Castignani entorn a les audiències dels festivals de Lied a la qual participaran els responsables del
Heidelberg Frühling Festival, el cicle de Lied del Teatro de la Zarzuela i l'Oxford Lieder (Michael
Gassmann, Antonio Moral i Sholto Kynoch) i Pepe Zapata, expert en audiències. Totes les
activitats de la LIFE Akademie seran a l'ESMUC excepte la projecció del documental Brava,
Victoria!, que es farà al Recinte Modernista Sant Pau.

Tot plegat, seran deu dies intensament dedicats al lied; la programació completa i la resta de
detalls es poden consultar a www.lifevictoria.com
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