
 
 
 
 
 
 
La XI edició de la Schubertíada a l’Illa Diagonal arrenca el proper 15 d’abril amb la intenció d’omplir 
un buit important en la programació de les grans institucions musicals del país: el repertori liederístic.   
 
En aquesta ocasió seran quatre dels sis concerts que conformen la programació els dedicats al món del 
lied. El concert inaugural i el de clausura estan protagonitzats per dos cantants de contrastat prestigi 
internacional: Konrad Jarnot, que presenta un programa en el que destaca la versió per a baríton dels 
Wesendock Lieder de Richard Wagner i els virtuosístics, tant pel cantant com pel pianista, Sonets de 
Petrarca de Franz Liszt, un autor molt present enguany a la Schubertíada. Aquesta edició es tancarà amb 
el recital d’Ofèlia Sala, probablement la millor especialista en Lied del nostre país, que després del seu 
recordat recital a Vilabertran, torna a la Schubertíada amb un programa que combina obres de Schubert i 
Strauss, amb les poc habituals Baladas para canto y Piano d’Isaac Albéniz. Ambdós cantants estaran 
acompanyats pels dos dels pianistes acompanyants més prestigiosos del món: Wolfram Rieger i Helmut 
Deutsch 
 
La Bella Molinera, el primer gran cicle de Schubert, l’interpretaran l’emergent tenor Carsten Suess, 
destacat Mime en la recent tetralogia wagneriana de l’Òpera de Stuttgart, acompanyat de nou per 
Wolfram Rieger, mentre que La mort i la donzella, un dels grans quartets de Schubert, correrà a càrrec 
de l’Amaryllis Quartet, formació amb base a Colònia que destaca no només per la seva extraordinària 
qualitat com per la seva incansable recerca de nous repertoris. A l’Auditori AXA de l’Illa Diagonal 
interpretaran el  Quartet núm. 2 de Géza Frid, compositor i pianista deixeble de Bartók i Kodaly. 
 
Finalment dos joves promeses en les que la Schubertíada hi té dipositades enormes esperances: d’ una 
banda la soprano Mojca Erdmann, cantant revelació a la darrera edició del Festival de Salzburg amb 
 l’ Armida de Haydn. Enguany interpretarà el mateix programa que farà en la seva primera Liederabend a 
Salzburg, acompanyada de Gerold Huber. Finalment, el jove pianista rus Eduard Kunz, una autèntica 
revelació al Regne Unit, on s’ha fet un nom substituint a pianistes com Eugeni Kissin. Es tracta d’un 
fenomen que interpreta amb la mateixa naturalitat i mestratge obres de Scarlatti o Rachmaninov. 
 
Finalment comunicar-vos algunes novetats de la present edició, com són les xerrades prèvies als 
concerts, que es duran a terme una hora abans al Fòrum de la FNAC de l’Illa Diagonal, així com la 
creació de la figura del Membre Protector de la Schubertíada, figura a través de la qual l’Associació 
Franz Schubert pretén crear un patronat de baix cost que asseguri, juntament amb la resta d’ entitats 
col·laboradores, la continuïtat del cicle. 
 


