
DOSSIER FINAL 
PREMSA 
SCHUBERTÍADA 2020



Notes de 
premsa



 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

La cançó poètica i el quartet de corda, formació reina de la música de cambra, són els dos 
eixos temàtics d’aquesta 28a edició de la Schubertíada que se suma a l’Any Beethoven amb 

dos concerts singulars. 
 
 

Barcelona, 13 de febrer de 2020 
 
SCHUBERTÍADA 2020 
 
La nova edició de la Schubertíada de Vilabertran es focalitza en dos eixos, la cançó poètica i el 
quartet de corda, un conjunt instrumental que viu un dels moments més dolços de la seva 
història amb un esclat de formacions que desfilaran per la Canònica. El Festival arriba carregat 
de debuts de grans figures com la de Florian Boesch, Julia Kleiter i Malyn Byström, sense oblidar 
el ja imprescindible Matthias Goerne que protagonitzarà un dels dos concerts que orbitaran al 
voltant de l’Any Beethoven. L’altre donarà a descobrir una faceta poc coneguda del compositor 
de Bonn: les seves adaptacions de cançons populars europees.  
 
Com la Schubertíada de Vilarbertran compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, 
iniciarà l’acte el president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel Molins. També intervindran el 
director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Cester, el director de l’Àrea 
de Música de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, el president de 
l'Associació Franz Schubert, Jordi Roch i el director de la Schubertíada, Víctor Medem, han donat 
a conèixer avui, a la roda de premsa celebrada al Palau Moja, els concerts, conferències i totes 
les novetats que tindran lloc a la programació de la Schubertíada 2020. També hi han participat 
dos dels protagonistes, el compositor Jordi Cervelló i el pianista Francisco Poyato. 
 
CONCERTS 
S’han programat un total de 18 concerts del 14 al 30 d’agost a Vilabertran i a Castelló 
d’Empúries. La Schubertíada a Valdegovía, al País Basc, proposarà quatre concerts. 
 
 
NOU CICLE DE QUARTET DE CORDES 
Un Premi Nacional de Música per encetar un 
cicle al voltant del quartet de cordes, el 
gènere rei de la música de cambra. El 
Cuarteto Quiroga, amb les seves 
interpretacions apassionades, és 
l’encarregat de fer arrencar aquest viatge 
musical. I ho fan amb Haydn, considerat el 
pare del quartet de corda i amb el quintet 
de Schubert, obra mestra absoluta amb el 
famós Adagio on el temps s’atura.  



 
CANÇÓ POÈTICA DE PRIMER NIVELL 
Juliane Banse interpretarà un nou Viatge d’Hivern en clau femenina acompanyada per una de 
les personalitats més lligades al Festival empordanès com és el pianista Wolfram Rieger. A més 
tindrem el debut a Vilabertran d’un talent escollit, Konstantin Krimmel, que s’acompanyarà per 
Doriana Tchakarova amb un programa de Schubert, Loewe i Schumann. Un altre dels liederistes 
que trepitjaran per primer cop la Canònica serà Florian Boesch que interpretarà el clàssic La 
bella molinera. Andrè Schuen torna a Vilabertran després de dos anys convertit ara en una 
estrella mundial i ho farà acompanyat de Daniel Heide i amb un programa de Schubert i Mahler. 
 
 
 

 
 
Juliane Banse                         Konstantin Krimmel                      Andrè Schuen 
 
 
 
 
 
 
MATTHIAS GOERNE i BEETHOVEN 
Cosmos Quartet 
Un somni fet realitat: Matthias Goerne s’afegeix al nostre 
homenatge a Beethoven i col·labora amb el Cosmos 
Quartet, una formació catalana premiada en nombrosos 
concursos internacionals i amb una projecció de gran 
volada. Junts protagonitzaran una apassionant i 
contrastada sessió de música de cambra i cançó poètica 
de Beethoven, de qui, enguany, celebrem el 250è 
aniversari del naixement.  
Segell Any Beethoven 
 
 
EL BEETHOVEN MÉS EUROPEU 
El pianista Francisco Poyato lidera un projecte que pretén donar a conèixer les adaptacions que 
Beethoven va fer de les cançons populars europees. Hi participaran Mireia Tarragó, Helena 
Ressurreiçao, Eduardo Mas i Ferran Albrich, a més d’Elena Rey (violí) i Erica Wise (violoncel). 
 
 
 
 
 
 
 



EL QUARTET CASALS, IMPRESCINDIBLE 
El Quartet Casals, un referent per a tots els 
músics que participen en aquest cicle de 
quartets a la Schubertíada, corona aquest 
recorregut amb el concert de cloenda del 
festival. Un cop més, deixaran empremta 
amb dos compositors claus del seu 
repertori, Haydn i Mozart. Tancaran el 
programa amb el darrer quartet de 
Mendelssohn, de gran dramatisme i 
intensitat. 
 
 
QUARTETS A VILABERTRAN 
El gènere protagonista d’enguany -el quartet de corda- tindrà una forta representació amb 
formacions que estan en plena ebullició creativa com ara Cuarteto Quiroga, que interpretaran 
obres de Haydn i Schubert, o el Quatuor Hanson. A més, comptarem amb col·laboradors de 
primera fila per enriquir els programes, com ho són Barry Douglas, Anna Puig o Erica Wise. 
 
 
 
A QUATRE MANS 
Una de les cites més originals d’aquesta 
edició és la que proposen Anton y Maite, un 
duo de piano excepcional que servirà per 
mostrar la riquesa del repertori a quatre 
mans. 
 
 
 
 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES ES CONSOLIDA AMB DOS CONCERTS 
Per primer cop Castelló d’Empúries serà l’escenari de dos concerts: el 14 d’agost amb el Keybart 
Ensemble i el 24 d’agost amb Joan Seguí, orgue. 
 
CONFERÈNCIES 
 
Antoni Colomer ens presentarà, abans de cada concert i en un format breu, algun aspecte 
especialment rellevant del que escoltarem a continuació. 
 
S’han programat tres conferències. D’una banda “Winterreise amb veu de dona”, a càrrec 
d'Antoni Colomer, dilluns 17 d'agost a les 19.30 h. Colomer analitzarà si pot una actriu encarnar 
el rol de Hamlet o de Lear i si, tal com defensa un corrent crític, una veu femenina no pot 
interpretar un mite del repertori liederístic com Winterreise. (Conferència en català). De l’altra, 
“El poeta Friedrich Rückert, entre l’Orient i la música”, anirà a càrrec de l’escriptor Raül 
Garrigasait, dijous 22 d'agost a les 19.30. Garrigasait analitzarà la figura de Friedrich Rückert 
(1788-1866) un dels intel·lectuals alemanys més desconeguts i fascinadors del seu temps.  
(Conferència en català). El nombre de compositors que han deixat d'escriure música en plena 
maduresa, bé per decisió pròpia, bé empesos per les circumstàncies, no és petit, tal com 
explicarà Silvia Pujalte a "Henri Duparc, la música de l'ànima" la tercera i última conferència 
programada el 29 d'agost a les 19.30 h. 
 

 



Les conferències tindran lloc a la Sala Capitular de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. 
Conferències gratuïtes amb l'entrada del concert del dia. 
 
 
SCHUBERTÍADA AL PAÍS BASC 
Per tercer any consecutiu se celebrarà la Schubertíada Valdegovia (Àlaba), una cita ja 
imprescindible de l’estiu musical. El festival registra una ocupació del 100% i dinamitza la vida 
cultural de la província d’Àlaba.  
 
Enguany es presentaran quatre concerts: 
 
4 de juliol Espejo Variaciones Goldberg amb la 

violinista Lina Tur Bonet i la pianista Varvara  

11 juliol Quintet de Schubert amb Cosmos 

Quartet i el violoncel·lista Fernando Arias 

18 juliol Homenatge a Beethoven amb la pianista 

Judith Jáuregui 

25 juliol Recital de lied amb Marie Seidler 

(mezzo) i el pianista Malcolm Martineau   

 
 
      
                  Cosmos Quartet 
 
Per als concerts previs que se celebraran abans de cada actuació, s’ha renovat el conveni de 
col·laboració amb Musikene (San Sebastián), el conservatori de referència al nord d’Espanya. 
 
 

 

 
 

 
 



VENDA D’ENTRADES 
 
La venda d'entrades es realitzarà a través del web www.schubertiada.cat 
 
Un altre punt de venda serà Joventuts Musicals de Figueres, pels socis de l’entitat.  
 
A https://www.flickr.com/photos/157809245@N04/ es poden descarregar fotos de tots els 
artistes en alta resolució. 
 

Agraïm enormement a la família del pintor Joan Hernández Pijuan que per segon any ens hagi 
cedit una de les seves obres per il·lustrar la imatge de la Schubertíada; és un honor per a 
nosaltres. 
 

Si l'any passat l'obra triada ens recordava un dels símbols del Romanticisme, la flor blava, 
enguany hem triat l'obra "Sense títol 8" (1986), guaix i llapis sobre paper Arches; representa un 
xiprer, símbol d'hospitalitat a la cultura mediterrània i un arbre molt present i estimat a 
l'Empordà. 

 

Bibiana Ripol (Premsa Schubertíada) 607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Compta amb el suport de 
Fundació Banc Sabadell 
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31 d’agost de 2020 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Schubertíada de Vilabertran 
 

Una Schubertíada de resistència 

La Schubertíada ha estat l'únic festival 

de música a tota Espanya que ha 

aconseguit, malgrat totes les 

dificultats que ha comportat la 

pandèmia, mantenir el gruix de la 

programació presentada al febrer.  

 

 
La cançó poètica amb els millors intèrprets internacionals, l'aposta per la joventut i el 
focus en el quartet de corda són els tres punts a destacar a la programació d’enguany. 

Gràcies a la implicació dels artistes, el públic, l’equip de la Schubertíada i els 

patrocinadors, les figures internacionals de referència han estat presents al festival 

superant totes les dificultats logístiques derivades de les restriccions imposades pels 
governs respecte als viatges a Espanya.  

La directiva de l’Associació Franz Schubert va prendre la decisió de realitzar el 

festival pel seu compromís amb el públic i els artistes. El retrobament dels assistents 

de la Schubertíada amb la música d’alt nivell ha trencat part del silenci que la pandèmia 
havia causat al sector cultural, convertint-se en un espai de reflexió i esperança pel 
futur de la cultura. 

La resposta del públic ha estat aclaparadora. S'han venut el 100% de les localitats 
disponibles amb un aforament reduït al 40% de la capacitat habitual dels concerts.  

© David Borrat 



 

 

El protocol COVID va incloure diverses mesures 
com l'obligació de dur mascaretes en el recinte, 
el doble accés personalitzat i individual, la 
distància social, el control de temperatura, la 
neteja i les desinfeccions diàries, així com 
ventilació constant de l'església. També hi ha 
hagut un registre de tots els assistents per tal de 
garantir la traçabilitat.  

SUPORT INSTITUCIONAL  

La Schubertíada no hauria estat possible sense el suport de les entitats públiques i 
privades que l’han recolzat en tot moment en la decisió de portar a terme el festival. En 

aquest sentit, volem assenyalar el suport continuat de la Fundació del Banc 

Sabadell, col·laborador principal del festival per cinquè any consecutiu. L’ajuda i 

confiança d'una entitat tan rellevant, garanteix tant l’estabilitat i la seguretat del festival 
com la capacitat de mirar al futur i planificar nous projectes amb il·lusió.  

BALANÇ ARTÍSTIC  

Artísticament, els concerts han mostrat un cop més un alt nivell, destacant l'especial 
comunió entre artistes i públic, sobretot després d'un període tan llarg de silenci. El 

baríton Matthias Goerne i el pianista Alexander Schmalcz van oferir un intens doble 

programa amb obres de Beethoven i Brahms.  

També van tornar al festival la soprano 

alemanya Juliane Banse i el pianista 

Wolfram Rieger, que van oferir una 

refinada i sincera versió de la 

Winterreise. El baríton Andrè Schuen 

va confirmar, juntament amb el pianista 

Daniel Heide, la seva especial 

connexió amb el públic de Vilabertran 
des del seu debut el 2018, amb un 

recital memorable que va culminar amb cinc propines. El debut al festival del consolidat 

baríton Florian Boesch, acompanyat pel pianista Christian Koch, va suposar un fort 

impacte gràcies al seu particular estil interpretatiu.  

© David Borrat 

Juliane Banse & Wolfram Rieger © David Borrat 



 

 

Menció a part mereix el primer recital a la Schubertíada de la gran pianista britànica 

Imogen Cooper, resident a l'Empordà. Amb rigor, personalitat i elegància va presentar 

un concert de gran emotivitat amb obres de Schubert i Beethoven, mostrant un 
pianisme de la vella escola de gran volada. La Schubertíada li ha ofert a Cooper una 
col·laboració regular en el futur després de l’èxit del seu primer recital.  

Enguany, el festival va posar el focus en 
el gènere rei de la música de cambra 
sota el lema “Vilabertran, capital del 
quartet de corda” i és que mai fins ara 
hi havia hagut a Catalunya tants 
conjunts estables de qualitat. El 

Cuarteto Quiroga i Erica Wise van 

inaugurar el festival amb una versió 
refinada del quintet de Schubert i el 

Quartet Casals el va concloure amb dos concerts d’obres de Haydn i Mendelsson. El 

Cosmos Quartet i el Quartet Gerhard van oferir interpretacions de gran categoria amb 

obres cim del repertori com són el Quartet op. 132 de Beethoven i el Quartet D887 de 
Schubert.  

L'aposta per la joventut, sempre present a 
la Schubertíada, va incloure la participació 

del jove organista Joan Seguí, l'Anton i 

Maite Piano Duo i la presentació del nou 

projecte de cambra Kallias Ensemble, 

liderat pel pianista Francisco Poyato, 

que van oferir un atractiu programa amb 
els arranjaments de Beethoven de 
cançons folklòriques populars europees.  

ALTRES SEUS FORA DE VILABERTRAN  

Castelló d'Empúries 

Per tercer any consecutiu, la Basílica de Castelló d'Empúries, la catedral de 

l'Empordà, va acollir un concert de la Schubertíada. La voluntat del festival és fer una 
aposta ferma en el futur per aquesta seu, que ofereix moltes possibilitats i complementa 

Cuarteto Quirtoga © David Borrat 

Kallias Ensemble © David Borrat 



 

 

la seu històrica de Vilabertran. Els tres concerts que s'han celebrat a Castelló des del 
2018 han exhaurit les seves localitats.  
 

Valdegovía 

Aquest 2020 es va dur a terme també la tercera edició de la Schubertiada a Valdegovía 

(Álaba), en una versió reduïda de dos concerts a causa dels efectes de la pandèmia, 

que van tenir un ampli ressò i un alt nivell musical gràcies al compromís de la pianista 

Judith Jáuregui i del Cosmos Quartet amb el violoncel·lista Fernando Arias. Les 

entrades dels concerts es van exhaurir en només dos dies i els concerts es van celebrar 
al Santuario de Angosto, una nova seu per als concerts del festival que va resultar idònia 
per la seva amplitud.  

La Schubertíada agraeix especialment la bona acollida i la complicitat amb els 
ajuntaments de Castelló d'Empúries i de Valdegovía.  

MIRADA A L´ANY 2021  

El festival del 2021 tornarà a presentar grans noms que de ben segur oferiran vetllades 

musicals de gran intensitat i d’alt nivell. El retorn del tenor Christoph Prégardien, del 

baríton Andrè Schuen, de la pianista Imogen Cooper i del Quartet Casals ja estan 

confirmats, així com els debuts de la soprano Julia Kleiter i del jove baríton Konstantin 

Krimmel. La Schubertíada a Valdegovía continuarà l'any 2021, celebrant-se a Euskadi 

per quart any consecutiu.  

DECLARACIÓ DE VÍCTOR MEDEM, DIRECTOR DE LA SCHUBERTÍADA 

"La Schubertíada és un festival de melòmans 

per melòmans. Els que considerem la música 

com a part essencial de la vida no podíem deixar 
d'escoltar música del màxim nivell aquest estiu i 
havíem de mantenir-nos fidels als nostres 
compromisos amb els músics i el públic. Aquesta 
aposta ferma per part de la Schubertíada en 

aquest context tan advers, ha estat corresposta amb escreix pels músics i públic. El 
suport de les institucions i patrocinadors ha estat decisiu per fer viable aquesta 
Schubertíada que mai oblidarem. Vull destacar especialment el compromís de la 
Fundació Banc Sabadell." - Víctor Medem, director de la Schubertíada. 

Víctor Medem © David Borrat 



 

 

 

A www.flickr.com/photos/157809245@N04 es poden descarregar fotografies dels concerts 
d’enguany en alta resolució. 

 

Si vols una entrevista amb el Víctor Medem, director de la Schubertíada, no dubtis a posar-te 
en contacte amb nosaltres. 

Bibiana Ripol 

Bibiana Ripol (Premsa Schubertíada) 

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 

652 40 90 15 / comunicacion@ripol.es 

 

 

La Schubertíada 2020 ha estat possible gràcies al suport de: 

   



Butlletins
d’informació



Convocatòria roda de premsa Schubertíada 2020
· 13 de febrer · 12h · 28a edició

Per veure les imatges

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ     
Dijous, 13 de febrer a les 12 h

Benvolguts amics, 

Us convoquem a la roda de premsa prèvia a la Schubertíada 2020, on anunciarem la
programació i comentarem els aspectes més rellevants del festival d'aquest any. 

Estaran presents a la taula el president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel
Molins, el director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel
Rueda, el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel
Curanta, el president de l'Associació Franz Schubert, Jordi Roch i el director de la
Schubertíada, Víctor Medem. 
 
Lloc: El Palau Moja (Saló del Vigatà)
Direcció: Carrer Portaferrissa, 1 / Rambla, 118, Barcelona
Dia: Dijous, 13 de febrer
Hora: 12 h
 
Es prega confirmeu assistència a:

Bibiana Ripol (Premsa)
607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@ripol.es

                        

Copyright © 2020 Schubertíada, All rights reserved.

www.schubertiada.cat
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Schubertíada Vilabertran
 28a edició

Per veure les imatges

Del 17 al 30 d’agost
de 2020

NOTA DE PREMSA
 

La cançó poètica i el quartet de corda, formació reina de la música de
cambra, són els dos eixos temàtics d’aquesta 28a edició de la Schubertíada

que se suma a l’Any Beethoven amb dos concerts singulars.
 

Barcelona, 13 de febrer de 2020
 
SCHUBERTÍADA 2020

La nova edició de la Schubertíada de Vilabertran es focalitza en dos eixos, la cançó
poètica i el quartet de corda, un conjunt instrumental que viu un dels moments més
dolços de la seva història amb un esclat de formacions que desfilaran per la
Canònica. El Festival arriba carregat de debuts de grans figures com la de Florian
Boesch, Julia Kleiter i Malyn Byström, sense oblidar el ja imprescindible Matthias
Goerne que protagonitzarà un dels dos concerts que orbitaran al voltant de l’Any
Beethoven. L’altre donarà a descobrir una faceta poc coneguda del compositor de
Bonn: les seves adaptacions de cançons populars europees.

CONCERTS S’han programat un total de 18 concerts del 14 al 30 d’agost a
Vilabertran i a Castelló d’Empúries. La Schubertíada a Valdegovía, al País Basc,
proposarà quatre concerts.

NOU CICLE DE QUARTET DE CORDES 
Un Premi Nacional de Música per encetar un cicle al voltant del quartet de cordes, el
gènere rei de la música de cambra. El Cuarteto Quiroga, amb les seves
interpretacions apassionades, és l’encarregat de fer arrencar aquest viatge musical. I
ho fan amb Haydn, considerat el pare del quartet de corda i amb el quintet de
Schubert, obra mestra absoluta amb el famós Adagio on eltempss’atura.

CANÇÓ POÈTICA DE PRIMER NIVELL
Juliane Banse interpretarà un nou Viatge d’Hivern en clau femenina acompanyada
per una de les personalitats més lligades al Festival empordanès com és el pianista
Wolfram Rieger. A més tindrem el debut a Vilabertran d’un talent escollit,
Konstantin Krimmel, que s’acompanyarà per Doriana Tchakarova amb un
programa de Schubert, Loewe i Schumann. Un altre dels liederistes que trepitjaran
per primer cop la Canònica serà Florian Boesch que interpretarà el clàssic La bella
molinera. Andrè Schuen torna a Vilabertran després de dos anys convertit ara en
una estrella mundial i ho farà acompanyat de Daniel Heide i amb un programa de
Schubert i Mahler. Juliane Banse Konstantin Krimmel Andrè Schuen

MATTHIAS GOERNE i BEETHOVEN
Cosmos Quartet 
Un somni fetrealitat: Matthias Goerne s’afegeix al nostre homenatge a Beethoven i
col·labora amb el Cosmos Quartet, una formació catalana premiada en nombrosos
concursos internacionals i amb una projecció de gran volada. Junts protagonitzaran
una apassionant i contrastada sessió de música de cambra i cançó poètica de
Beethoven, de qui, enguany, celebrem el 250è aniversari del naixement. Segell Any
Beethoven

EL BEETHOVEN MÉS EUROPEU
El pianista Francisco Poyato lidera un projecte que pretén donar a conèixer les

https://mailchi.mp/53547f0ec404/la-segona-setmana-de-la-schubertada-comena-amb-andr-schuen-i-cristoph-prgardien-2698001?e=[UNIQID]
javascript:;


adaptacions que Beethoven va fer de les cançons populars europees. Hi participaran
Mireia Tarragó, Helena Ressurreiçao, Eduardo Mas i Ferran Albrich, a més
d’Elena Rey (violí) i Erica Wise (violoncel).

EL QUARTET CASALS, IMPRESCINDIBLE
El Quartet Casals, un referent per a tots els músics que participen en aquest cicle de
quartets a la Schubertíada, corona aquest recorregut amb el concert de cloenda del
festival. Un cop més, deixaran empremta amb dos compositors claus del seu
repertori, Haydn i Mozart. Tancaran el programa amb el darrer quartet de
Mendelssohn, de gran dramatisme i intensitat.

QUARTETS A VILABERTRAN 
El gènere protagonista d’enguany -el quartet de corda- tindrà una forta representació
amb formacions que estan en plena ebullició creativa com ara Cuarteto Quiroga,
que interpretaran obres de Haydn i Schubert, o el Quatuor Hanson. A més,
comptarem amb col·laboradors de primera fila per enriquir els programes, com ho
són Barry Douglas, Anna Puig o Erica Wise.

A QUATRE MANS
Una de les cites més originals d’aquesta edició és la que proposen Anton y Maite,
un duo de piano excepcional que servirà per mostrar la riquesa del repertori a quatre
mans.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES ES CONSOLIDA AMB DOS CONCERTS
Per primer cop Castelló d’Empúries serà l’escenari de dos concerts: el 14 d’agost amb
el Keybart Ensemble i el 24 d’agost amb Joan Seguí, orgue.

CONFERÈNCIES
Antoni Colomer ens presentarà, abans de cada concert i en un format breu, algun
aspecte especialment rellevant del que escoltarem a continuació. S’han programat
tres conferències. D’una banda “Winterreise amb veu de dona”, a càrrec d'Antoni
Colomer, dilluns 17 d'agost a les 19.30 h. Colomer analitzarà si pot una actriu
encarnar el rol de Hamlet o de Lear i si, tal com defensa un corrent crític, una veu
femenina no pot interpretar un mite del repertori liederístic com Winterreise.
(Conferència en català). De l’altra, “El poeta Friedrich Rückert, entre l’Orient i la
música”, anirà a càrrec de l’escriptor Raül Garrigasait, dijous 22 d'agost a les 19.30.
Garrigasait analitzarà la figura de Friedrich Rückert (1788-1866) un dels intel·lectuals
alemanys més desconeguts i fascinadors del seu temps. (Conferència en català). El
nombre de compositors que han deixat d'escriure música en plena maduresa, bé per
decisió pròpia, bé empesos per les circumstàncies, no és petit, tal com explicarà
Silvia Pujalte a "Henri Duparc, la música de l'ànima" la tercera i última conferència
programada el 29 d'agost a les 19.30 h. Les conferències tindran lloc a la Sala
Capitular de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Conferències gratuïtes amb
l'entrada del concert del dia.

SCHUBERTÍADA AL PAÍS BASC 
Per tercer any consecutiu se celebrarà la Schubertíada Valdegovia (Àlaba), una cita ja
imprescindible de l’estiu musical. El festival registra una ocupació del 100% i
dinamitza la vida cultural de la província d’Àlaba.
Enguany es presentaran quatre concerts: 4 de juliol Espejo Variaciones Goldberg amb
la violinista Lina Tur Bonet i la pianista Varvara 11 juliol Quintet de Schubert amb
Cosmos Quartet i el violoncel·lista Fernando Arias 18 juliol Homenatge a Beethoven
amb la pianista Judith Jáuregui 25 juliol Recital de lied amb Marie Seidler (mezzo)
i el pianista Malcolm Martineau.

Per als concerts previs que se celebraran abans de cada actuació, s’ha renovat el
conveni de col·laboració amb Musikene (San Sebastián), el conservatori de referència
al nord d’Espanya.

VENDA D’ENTRADES
La venda d'entrades es realitzarà a través del web www.schubertiada.cat Un altre

Descarregar dossier complert i nota de premsa aquí

http://www.schubertiada.cat/
https://drive.google.com/drive/folders/1t2G-Uly1E2Y_ca3fYep8O-G0jFAk5RNA?usp=sharing
javascript:;


punt de venda serà Joventuts Musicals de Figueres, pels socis de l’entitat.

A https://www.flickr.com/photos/157809245@N04/ es poden descarregar fotos de
tots els artistes en alta resolució.

Agraïm enormement a la família del pintor Joan Hernández Pijuan que per segon any
ens hagi cedit una de les seves obres per il·lustrar la imatge de la Schubertíada; és
un honor per a nosaltres.

Si l'any passat l'obra triada ens recordava un dels símbols del Romanticisme, la flor
blava, enguany hem triat l'obra "Sense títol 8" (1986), guaix i llapis sobre paper
Arches; representa un xiprer, símbol d'hospitalitat a la cultura mediterrània i un arbre
molt present i estimat a l'Empordà.

Bibiana Ripol (Premsa Schubertíada)
607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es
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Schubertíada a Vilabertran -19 al 30 d'agost 2020- Veure  imatges

Torna la Música

Aquest estiu no podia faltar una de les fites més importants del panorama musical català,

la Schubertíada. Donada la situació excepcional en la que ens trobem, l’edició d’enguany

serà una mica més breu, però esdevindrà un important espai d’esperança i reflexió. Entre

el 19 i el 30 d’agost s’han programat nou concerts a la canònica de Vilabertran i un a la

basílica de Castelló d’Empúries i, al mes de juliol, dos concerts a Valdegovía, subseu del

festival al País Basc.

L'èmfasi d’aquesta edició estarà en els quartets de

corda, amb el Quartet Casals, Cosmos Quartet,

Quartet Gerhard i Cuarteto Quiroga, i comptarà amb

la presència de figures internacionals com Matthias

Goerne, Juliane Banse, Florian Boesch, Andrè

Schuen juntament amb els pianistes Wolfram

Rieger, Malcolm Martineau, Alexander Schmalcz i

Daniel Heide, que han volgut mostrar la seva

amistat i fidelitat al festival. Segons paraules de

Matthias Goerne: “La direcció de la Schubertíada ha

mostrat una audàcia i capacitat de decisió que els

honra. Moltes coses s’han dit durant aquesta crisis,

però ells han fet coses. Això demostra un cop més

que a Vilabertran s’hi va per devoció a la música i

respecte cap a l’art i els seus intèrprets.”

Foto de Juliane Banse

La Schubertíada seguirà mostrant el seu compromís amb el talent jove. D’aquesta manera

podrem veure el duo de piano Anton & Maite, l’organista Joan Seguí, que actuarà a

Castelló d’Empuries, o el Kallias Ensemble, format per joves cantants com Mireia Tarragó,

Helena Ressureiçao, Eduard Mas, Ferran Albrich, liderats pel pianista i pedagog Francisco

Poyato. A Valdegovía la Schubertíada presentarà concerts a càrrec de la pianista Judith

Jáuregui i el Cosmos Quartet amb el violoncel·lista Fernando Arias.

El festival aposta per grans obres

mestres del repertori com Viatge

d’hivern, La Bella Molinera, el gran
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Quintet per a dos violoncels i la

Fantasia per a piano a quatre mans de

Franz Schubert; el cicle El cant dels

pobles, el Quartet op. 132 i el cicle A

l’estimada llunyana de Ludwig van

Beethoven; els cicles de cançons

Rückert i Lieder eines fahrenden

Gesellen de Gustav Mahler; obres

d’orgue de Johann Sebastian Bach així

com quartets de Haydn, Schubert,

Mozart i Boccherini.

Els concerts se celebraran sense mitja

part, seran amb aforament reduït i es

compliran totes les mesures sanitàries

dictades per les autoritats amb motiu

de la crisi sanitària provocada per la

COVID-19.

Foto del Quartet Casals ©Marti Artalejo

Les entrades es podran adquirir a la pàgina web del festival a partir del 19 de juny.
L’organització contactarà, al llarg de les properes setmanes, amb tots aquells que van
comprar entrades per als concerts que s’han hagut de posposar al 2021, per fer-los saber
les opcions que posa a la seva disposició.  

La pràctica totalitat dels concerts cancel·lats es programaran a l’edició del 2021.

La Schubertíada agraeix a tots els seus partners i col·laboradors la seva implicació en el
projecte, especialment a la Fundació Banc Sabadell i a la Generalitat de Catalunya.

Pots descarregar l'àlbum de fotografies a través del següent enllaç:

https://www.flickr.com/photos/157809245@N04/

 el dossier de premsa complert amb el detall de concert a concert aquí

També tens més informació a la web:

http://www.schubertiada.cat/

Si vols una entrevista amb el Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert o

amb el Víctor Medem, director de la Schubertíada, no dubtis a posar-te en contacte amb

nosaltres.

Bona Schubertíada!

Bibiana Ripol

https://www.flickr.com/photos/157809245@N04/
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Ver imágenes en tu navegador

El Cuarteto Quiroga, junto a la violonchelista Erica Wise, inaugurarán la 28a edición de

la Schubertíada en Vilabertran

Miércoles 19 de agosto, 21:00 h

Canónica de Santa María de Vilabertran

Cuarteto Quiroga

Erica Wise, violonchelo

Obras de Boccherini y Schubert

El Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música en 2019, debutará en

Vilabertran con el Cuarteto para cuerda en re bemol mayor, op.24/3 de

Luigi Boccherini, para luego interpretar, junto a Erica Wise, el Quinteto

para cuerda en do mayor, D956, de Franz Schubert.

Y a partir del jueves...

Jueves 20 de agosto, 21:00 h

Canónica de Santa María de Vilabertran

Florian Boesch, barítono

Christian Koch*, piano

Franz Schubert | Die schöne Müllerin

*Christian Koch sustituye a Malcolm Martineau. 

 

Viernes 21 de agosto, 21:00 h

Canónica de Santa María de Vilabertran

Juliane Banse, soprano

Wolfram Rieger, piano

Franz Schubert | Winterreise

 

Sábado 22 de agosto, 21:00 h

Canónica de Santa María de Vilabertran
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Andrè Schuen, barítono

Daniel Heide, piano

Lieder de Mahler y Schubert

 

Los conciertos de la primera semana del festival han agotado todas la localidades. 

Para ver la programación completa, puedes acceder a este enlace:

www.schubertiada.cat/es/programacion

Queremos agradecer el compromiso de los artistas con la Schubertíada, sobre todo de aquellos que

han venido desde el extranjero.

Para ver el álbum de fotografías de los artistas en alta resolución, puedes acceder a este enlace:

https://�ic.kr/s/aHsmLnoq4X

Para velar por la seguridad del público, artistas y colaboradores del festival, se tomarán todas las medidas

requeridas por las autoridades sanitarias. Los conciertos se celebrarán con el máximo aforo permitido.

Esto comportará cambios en el plano de sala y ubicación de las localidades respecto a años anteriores.

Habrá dos puntos de  acceso. Las  instalaciones  serán limpiadas y desinfectadas de manera intensiva y

regular antes y durante los días del festival. No habrá servicio de restauración al recinto del festival.

Con el patrocinio de  Con el apoyo de

Si quieres una entrevista con Jordi Roch, presidente de la Associación Franz Schubert y/o con Josep

Puchades (Cuarteto Quiroga), así como cubrir alguno de los conciertos, no dudes en contactar.

¡Que tengas un buen día!

Bibiana Ripol  - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Ver imágenes en tu navegador

Dos concerts pel cap de setmana

Dissabte 22 d'agost, 21:00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Andrè Schuen, baríton
Daniel Heide, piano
Lieder de Mahler i Schubert

Després del seu recordat debut el 2018 amb La bella molinera i la seva

con�rmació en el seu retorn el 2019 amb el Cant del cigne, aquest estiu

presenten un programa amb lieder de Franz Schubert i de Gustav

Mahler, tots dos compositors units per un poeta: Rückert.

 

Diumenge 23 d'agost, 19:30 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Anton & Maite Piano Duo
     Maite León
     Antón Dolgov
Obres de Schubert i Mozart

Amb aquest concert a quatre mans de grans obres de Schubert i Mozart,

debutarà a la Schubertíada el jove duo Anton & Maite - Piano Duo, serà

un plaer rebre'ls a la Canònica.

 

Per veure la programació completa del festival, pots accedir al següent enllaç:

 www.schubertiada.cat/es/programacion

Pots trobar l'àlbum de fotogra�es dels artistes en alta resolució al següent enllaç:

https://�ic.kr/s/aHsmLnoq4X

Per tal de vetllar per la seguretat del públic, artistes i col·laboradors del festival, es  prendran totes les

mesures requerides per les autoritats sanitàries. Els concerts es presentaran amb el màxim aforament

permés. Això comportarà canvis en el plànol de sala i ubicació de les localitats respecte a anys anteriors. Hi

haurà dos punts d'accès. Les instalacions seran netejades i desinfectades de manera intensiva i regular

abans i durant els dies del festival. No hi haurà servei de restauració al recinte del festival. 

Si vols una entrevista amb en Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert o amb algun dels

artistes, així com cobrir algun dels concerts, no dubtis en contactar.
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Què tinguis un bon dia!

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es

Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Un concert molt especial a Castelló d'Empúries

Dilluns 24 d'agost, 20:00 h
Santa Maria de Castelló d'Empúries

Joan Seguí, orgue
Quartet Gerhard
Obres de Bach, Schubert i Mendelssohn

Castelló d'Empúries, seu o�cial de la Schubertíada. Un any més,

tornarem a viure-hi un concert inoblidable; la bellesa de la Basílica de

Santa Maria i el so impressionant del seu orgue ja són part del nostre

bagatge.

Tornant a Vilabertran...

Dimecres 26 d'agost, 21:00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Imogen Cooper, piano
Obres de Schubert i Beethoven

Considerada una de les millors intèrprets del repertori clàssic i

romàntic, Imogen Cooper és reconeguda internacionalment pel seu

virtuosisme i lirisme.

 

Per veure la programació completa del festival, pots accedir al següent enllaç:

www.schubertiada.cat/ca/programacio

Pots trobar l'àlbum de fotogra�es dels artistes i els concerts en alta resolució al següent enllaç:

https://�ic.kr/s/aHsmLnoq4X

Per tal de vetllar per la seguretat del públic, artistes i col·laboradors del festival, es  prendran totes les

mesures requerides per les autoritats sanitàries. Els concerts es presentaran amb el màxim aforament

permés. Això comportarà canvis en el plànol de sala i ubicació de les localitats respecte a anys anteriors. Hi

haurà dos punts d'accès. Les instalacions seran netejades i desinfectades de manera intensiva i regular

abans i durant els dies del festival. No hi haurà servei de restauració al recinte del festival. 
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Si vols una entrevista amb en Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert o amb algun dels

artistes, així com cobrir algun dels concerts, no dubtis en contactar.

Què tinguis un bon dia!

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es

Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Per veure les imatges 

Dos recitals d'alt nivell a la Canònica

Dijous 27 d'agost, 19:30 h  |  22:00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Matthias Goerne, baríton
Alexander Schmalcz, piano
Lieder de Beethoven i Brahms

El programa inclou An die ferne Geliebte, el gran cicle de Beethoven, i

una proposta gens habitual: una selecció de lieder de Brahms. Serà la

segona vegada que Goerne canti Brahms a la Vilabertran.

Divendres 28 d'agost, 21:00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Cosmos Quartet
Obres de Schubert i Beethoven

Amb només sis anys de trajectòria, però avalat pel seu treball constant i

seriós, els joves catalans interpreteran una de les obres més

impressionants del repertori, el Quartet n. 15 de Beethoven, i el

Quartettsatz de Schubert.

 

Per veure la programació completa del festival, pots accedir al següent enllaç:

www.schubertiada.cat/ca/programacio

Pots trobar l'àlbum de fotogra�es dels artistes i els concerts en alta resolució al següent enllaç:

https://�ic.kr/s/aHsmLnoq4X

Per tal de vetllar per la seguretat del públic, artistes i col·laboradors del festival, es  prendran totes les

mesures requerides per les autoritats sanitàries. Els concerts es presentaran amb el màxim aforament

permés. Això comportarà canvis en el plànol de sala i ubicació de les localitats respecte a anys anteriors. Hi

haurà dos punts d'accès. Les instalacions seran netejades i desinfectades de manera intensiva i regular

abans i durant els dies del festival. No hi haurà servei de restauració al recinte del festival. 

Si vols una entrevista amb en Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert o amb algun dels

artistes, així com cobrir algun dels concerts, no dubtis en contactar.

Que tinguis un bon dia!

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es
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Per veure les imatges 

Dues formacions catalanes per tancar la Schubertíada

Dissabte 29 d'agost, 21.00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Kallias Ensemble
Mireia Tarragó, soprano

Helena Ressurreição, mezzosoprano

Eduard Mas, tenor

Ferran Albrich, baríton

Elena Rey, violí

Erica Wise, violoncel

Francisco Poyato, direcció musical i piano

Arranjaments de cançons folklòriques de Beethoven

El nou projecte de cambra format per diversos joves catalans, debuta a

la Schubertíada  amb un repertori de cançons folklòriques populars de

Beethoven de diferents països europeus.

Diumenge 30 d'agost, 19:30 h  |  22:00 h
Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Quartet Casals
Obres de Haydn i Mendelssohn

Després de sis mesos aturats per culpa de la pandèmia, el Quartet

Casals torna als escenaris i, com ja va sent habitual a la Schubertíada,

tancarà el festival i el cicle "Vilabertran, capital del quartet de corda"

amb dos concerts on interpretaran obres de Haydn i Mendelsson.

Per veure la programació completa del festival, pots accedir al següent enllaç:

www.schubertiada.cat/ca/programacio

Pots trobar l'àlbum de fotogra�es dels artistes i els concerts en alta resolució al següent enllaç:

https://�ic.kr/s/aHsmLnoq4X

Per tal de vetllar per la seguretat del públic, artistes i col·laboradors del festival, es  prendran totes les

mesures requerides per les autoritats sanitàries. Els concerts es presentaran amb el màxim aforament

permés. Això comportarà canvis en el plànol de sala i ubicació de les localitats respecte a anys anteriors. Hi

haurà dos punts d'accès. Les instalacions seran netejades i desinfectades de manera intensiva i regular

abans i durant els dies del festival. No hi haurà servei de restauració al recinte del festival. 

Amb el patrocini de  Amb el suport de
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Si vols una entrevista amb en Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert o amb algun dels

artistes, així com cobrir algun dels concerts, no dubtis en contactar.

Que tinguis un bon dia!

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es

Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es

Política de privacitat                                                         
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Ver imágenes en tu navegador

Una Schubertíada de resistencia

La Schubertíada ha sido el único festival de música en toda España que ha conseguido, a pesar de todas

las di�cultades que ha comportado la pandemia, mantener el grueso de la programación presentada

en febrero.

La directiva de la Asociación Franz Schubert tomó la decisión de realizar el festival por su compromiso

con el público y los artistas. El reencuentro de los asistentes de la Schubertíada con la música de alto

nivel ha roto parte del silencio que la pandemia había causado al sector cultural, convirtiéndose en un

espacio de re�exión y esperanza para el futuro de la cultura.

La respuesta del público ha estado abrumadora. Se han vendido el 100% de las localidades disponibles

con un aforo reducido al 40% de la capacidad habitual de los conciertos.

El protocolo COVID incluyó varias medidas como la obligación de

llevar mascarillas en el recinto, el doble acceso personalizado e

individual, la distancia social, el control de temperatura, la

limpieza y las desinfecciones diarias, así como ventilación

constante de la iglesia. También ha habido un registro de todos

los asistentes para garantizar la trazabilidad

Mirada al 2021

El festival del 2021 volverá a presentar grandes nombres que garantizan veladas musicales de gran

intensidad y de alto nivel. El retorno del tenor Christoph Prégardien, del barítono Andrè Schuen, de la

pianista Imogen Cooper y del Quartet Casals ya están con�rmados, así como los debuts de la soprano

Julia Kleiter y del joven barítono Konstantin Krimmel. La Schubertíada en Euskadi    (Valdegovía)

continuará también celebrándose  por cuarto año consecutivo.
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Declaración de Víctor Medem, director de la Schubertíada

"La Schubertíada es un festival de melómanos para melómanos. Los que consideramos la música como

parte esencial de la vida no podíamos dejar este verano de escuchar música del máximo nivel, además

debíamos mantenernos �eles a nuestros compromisos con los músicos y el público.  Esta apuesta �rme

por parte de la Schubertíada en un contexto tan adverso, ha sido correspondida con creces por los

músicos y el público. El apoyo de las instituciones y patrocinadores ha sido decisivo para hacer viable

esta Schubertíada que nunca olvidaremos. Quiero destacar especialmente el compromiso de la

Fundación Banco Sabadell. " - Víctor Medem, director de la Schubertíada.

Puedes leer la nota de prensa completa en castellano AQUÍ 

Para ver las fotografías de los conciertos, puedes acceder a este enlace: 

www.�ickr.com/photos/157809245@N04

La Schubertíada 2020 ha sido posible gracias al

patrocinio de 

Y con el apoyo de

Si quieres una entrevista con Víctor Medem, director de la Schubertíada, no dudes en contactar.

¡Que tengas un buen día!

Bibiana Ripol  - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es

Política de privacidad Date de alta de nuestro boletín
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