


Presentació
 

Què és el romanticisme musical? És, potser, arribar a explicar les coses més transcendents de la
manera més íntima i narrar allò més senzill desenvolupant grans formes. És, també, explicar en

música com l’amor i la mort es donen la ma, i aparellar desig i felicitat amb sofriment. És, en
definitiva, resseguir els abrandats camins de tantes estranyes parelles i altres amistats perilloses

que donaran vida a aquest cicle, a través de les seves cartes, de les cròniques de viatges i,
sobretot, de les músiques més íntimes del 1800: les que ens faran entrar a fons en l’univers
existencial, sentimental, de Robert i Clara Schumann o d’Alma  Mahler-Werfel, passant per

damunt de la guerra inventada per teòrics i crítics entre Johannes Brahms (tan incondicional de
Clara) i Richard Wagner; perquè parlarem d’amors i no de guerres, d’històries d’amor que,

bellament i tristament ens poden ajudar a dibuixar el sentit tràgic de tot allò que crea l’artista
romàntic: és així com explicarem en música i, també, a través de la paraula escrita, l’essència
dels amors entre Mathilde Wesendonck i Richard Wagner, amors trufats d’un incessant dolor
però font d’inspiració, melodia infinita, per a l’artista més colossal del segle XIX. I és a través
d’aquest caminoi tempestuós com recrearem, en forma d’acció musical, el particular viatge

d’hivern de Frédéric Chopin i George Sand fins la cartoixa de Valldemossa, a Mallorca. Estranyes
parelles, sí, o, qui sap si són només   els nostres ulls i el no poder-les mirar sense un posat

arrogant, des d’una endiumenjada i freda distància! Històries d’amor, de mort, de guerra. Les
històries més íntimes, les històries de l’ànima.
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Àngels i dimonis
 
 

Mar Pawlowsky, actriu
Frederic Schikora, baríton

Luca Buratto, piano
 
 

Programa
 
 

ÀNGELS
C. Schumann – Liebeszauber Op.13 (Heine)

C. Schumann – Carta
R. Schumann – Carta

R. Schumann – Intermezzo Op. 39 (Eichendorff)
J. Brahms – Wie bist du, meine Königin Op. 32 (Daumer)

R. Wagner – Carta
R. Wagner – Der Engel WWV 91 (M. Wesendonck)

 
 

TENEBRES
R. Wagner – Carta

R. Wagner – Im Treibhaus WWV 91 (M. Wesendonck)
J. Brahms – Carta 

J. Brahms – Immer leiser wird mein Schlummer Op.105 (von Lingg)
C. Schumann – Sie liebten sich beide Op. 13 (Heine)

R. Schumann – Die alten, bösen Lieder Op. 48 (Heine)
 
 

PAUSA
 
 

DOLORS
C. Schumann – Carta

C. Schumann – 3 Romances Op. 11 No. 1
R. Schumann – Carta

R. Schumann – Stille Tränen Op. 35 (Rückert)
J. Brahms – An den Mond Op. 71 (Simrock)

R. Wagner – Carta
R. Wagner – Schmerzen WWV 91 (M. Wesendonck)

 
 

SOMNIS
R. Wagner – Carta

R. Wagner – Träume WWV 91 (M. Wesendonck)
R. Schumann – Davidsbundlertänze Op. 6 No. 14

C. Schumann – Die gute Nacht die ich dir sage (Rückert)
J. Brahms – Wiegenlied Op. 49 (Popular)



 
 

Mar Pawlowsky,actriu
 

Mar Pawlowsky és sobretot actriu i també directora, dramaturga i coach d'actors.
Formada a l'Insitut del Teatre de Barcelona, és sòcia fundadora de la companyia de 

teatre El Eje ("La segona Eva", "Masticar hielo", "Sacrifici", etc).
Actualment està preparant el seu primer projecte com a directora de cinema amb el 
curtmetratge guanyador del Primer Premi d'Acció Curts de Dones Visuals, "Millor la 

llengua"; produït per "Amor y Lujo", que es rodarà aquest 2022.
També està assajant, amb la seva companyia El Eje, el projecte teatral "Euforia y 

Desazón", amb el creador argentí Sergio Boris.
En cinema l'hem pogut veure en la pel·lícula guanyadora del Gaudí i dos premis a 

Màlaga 2021 "Les dues nits d'ahir"; a "El Zoo", de Gemma Blasco, etc.
En televisió apareixerà properament en la sèrie de TV3 "Cucut", que s'estrenarà aviat 

al Festival de Màlaga 2022. També ha acabat de rodar, aquest febrer 2022, 
la TV Movie produïda pel Terrat que s'anomenarà "Incidents".

En teatre ha treballat a La Villarroel, La Beckett, Sala Atrium, Tantarantana, entre altres.
 
 
 
 

 
 

Frederic Schikora Tamarit, baríton
 

Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 2000, inicia els seus estudis musicals al 
Conservatori de Tarragona l’any 2005 en l’especialitat de piano amb Anna Cester i 

posteriorment amb Jordi Soler i David Puerto, estudis que finalitzaria l’ECMM de 
Vilanova i la Geltrú l’any 2019, amb Lluïsa Morán. Ha rebut classes particulars amb el 
pianista Alfons Escué, i actualment amb Annika Treutler. L’any 2016 entra al Cor Jove 

de l’Orfeó Català, sota la direcció d’Esteve Nabona, on comença les classes de cant amb 
Esteve Gascón, i posteriorment, David Hernández. Va ser seleccionat per formar part 

del World Youth Choir 2019 (Cor Jove Mundial) a França i Portugal. També al 2019 
començaria els estudis de cant a la Hochsule für Musik Hanns Eisler Berlin ambScot 

Weir. Des del 2020 rep regularment classes de direcció orquestral, correpetició i 
formació en l’àmbit de l’òpera italiana amb el director i autor Peter Berne. Amb el 

Pianista Luca Buratto treballa a la Liedklasse amb l’aclamat pianista Wolfram 
Rieger. Com a solista, ha col·laborat regularment amb el Konzertchor 

Niederschönhausen de Berlin i el Kirchenchor Hausen on ha interpretat els rols de 
Jesús a la Passió segons Sant Joan, i el baix solista del Messies i de l’Oratori de Nadal 

de J. S. Bach. També ha col.laborat en diverses ocasions amb el Laboratori d’Antiga 
“Lettere in musica” de la URV i recentment debutà amb el RIAS Kammerchor Berlin, 

sota la direcció de Justin Doyle. Actualment estudia amb Arnold Bezuyen.
 



Luca Buratto, piano

Guanyador de l’edició 2015 del "Honens International Piano
Competition” de Calgary, són segell de Luca Buratto, segons "Musical
America", interpretacions d’una rica finesa i abrandada imaginació. Les
seves aparicions més recents, inclouen recitals com a solista i concerts
amb orquestra en seus tan prestigioses com la Wigmore Hall, la Zankel
Hall (annexa al Carnegie Hall), el Gilmore Festival Rising Stars de
Kalamazoo, la Berlin Konzerthaus, el Teatro alla Scala di Milano, la
Royal Festival Hall, la Roy Thompson Hall o la Victoria Concert Hall de
Singapur.
   

Ha col.laborat com a solista amb directors com ara Hans Graf, Karina Canellakis,
ClausPeter Flor, Jader Bignamini, Thomas Søndergård i diverses orquestres 
 (London Philharmonic, Calgary Philharmonic, La milanese, La Verdi, Toronto
Symphony, Magedburg Philarmonie i Edmonton Symphony). Luca Buratto ha
participat també en festivals o en residències com ara “Progetto Martha
Argerich” del Lugano Festival o Verbier Festival (Suïssa), Busoni Festival a Itàlia,
al Marlboro Music Festival o a la Music Academy of the West degli USA, Ottawa
ChamberMusic Festival o al Banff Centre de Canada. També ha participat sovint
en projectes amb dimensió social, com ara “Progetto DDD Onlus” a Milano, “The
Red Pencil” i “Superhero Me” a Singapur, “BRAHMSaMILANO” o la “Primavera di
Baggio”.

Ha estudiat amb Davide Cabassi i Edda Ponti. Graduat l’any 2010 al Conservatori
de Milano, va obtenir el títol de Màster  dal Conservatori de Bolzano. Ha estat
Theo Lieven Scholar al Conservatori d la Suïssa Italiana a Lugano, sota la
direcció de William Grant Naborè, assolint el "Master of Advanced Studies".
Entre altres èxits de Buratto s’assenyalen, el 2012, el tercer premi i el premi del
públic a l’ "International Robert Schumann Competition".

Ha estat convidat en canals radiofònics i programes de televisió com ara BBC
Radio 3,Radio Classica, Radio 3 RAI, WFMT, WQXR i Canale 5. Actualment, es
perfecciona amb Kirill Gerstein i és assistent artístic (Künstlerische Lehrkraft) a
la "Hochschule für Musik Hanns Eisler"de Berlin.

a.



Propers concerts:
 

 Un hivern a Mallorca 22 d’abril de 2022, 20h.
Viatge romàntic a través dels textos de George Sand, les veus de la

terra i la música de Fréderic Chopin.
 

Helena Tajadura, mezzo-soprano
Miquel Esquinas, piano 

 
Concepte:

Palmira Tamarit
 
 

Gaudium o l’Art d’estimar 26 de juny de 2022, 19h.
Una serenata  a l’entorn de la vida i l’obra d’Alma Mahler-Werfel.

 
Èlia Farreras-Cabero, soprano

Hug Vilamala, piano


