EL PARADÍS I L'INFERN

"El paradís i l'infern" és un espectacle
que busca dotar a cert repertori vocal
d'un context diferent i sorprenent, per
tal que arribi al públic d'una manera
molt directa, malgrat el simbolisme
estètic que fa servir. Ens ubiquem en
un ambient cabaretesc en què es
desenvolupa una sinuosa història amb
dos personatges que s'envolten de tot
tipus de paisatges sonors.

Programa
La diva de l'Empire - E. Satie
Agnes and the boy - (Written on skin) G. Benjamin
Laue Sommernacht - Alma Mahler
Barcarolle - (Les contes d'Hoffmann) J. Offenbach
Kalibielnaia - M. Mussorgski
Eccomi... Oh quante volte - (I Capuletti e i Montecchi) V. Bellini
I know a bank - (Midsummer night's dream) B. Britten
Chévere - X. Montsalvatge
Fin che prendi ancora il sangue - (Orlando) G. F. Händel
Inumano fratell... Stille amare - (Tolomeo) G. F. Händel
Stabat Mater - G. Pergolesi
Nanna's Lied - Kurt Weill
Diese Stadt - H. Eisler

Mireia Tarragó,
soprano
Neix a Tarragona l'any 1995. ha rebut tres
vegades la beca de la Fundació Victoria de los
Ángeles i ha cursat el superior de cant i el màster
d’interpretació del Lied a l'ESMUC acabant amb el
màxim reconeixement.
Va debutar a la Schubertíada de Vilabertran l'any
2018 i ha tornat a formar part del cartell principal
del Festival, el 2020, en un concert amb el Kallias
Ensemble. Ha estat sovint convidada al Festival
Internacional de Lied Life Victoria on el 2019 hi va
actuar acompanyada del Trio Pedrell.
En el camp operístic ha interpretat diversos rols,
entre els quals destaca Micaëla de l'òpera Carmen
de Bizet i Lauretta de l'òpera Gianni Schicchi de
Puccini.
El 2016 va debutar a l'Auditori Nacional de
Bordeus, amb l'oratori El Pessebre de Pau Casals,
sota la batuta de Marc Minkowski i el desembre de
2018 va debutar a l'Auditori de Barcelona, com a
solista del Messies de Händel amb Edmon Colomer
a la direcció.
Ha

rebut

classes

de

cantants

i

pianistes

consolidats entre els quals destaquen Wolfram
Rieger, Ana Luisa Chova, Josep Bros, Ofèlia Sala,
Francisco Poyato, Josep Surinyac, Alan Branch,
Carlos Aragón, Margarida Natividade, Dolors Aldea
i Giovanna Di Rocco.

Miguel Gómez,
contratenor
Neix a Castelló de la Plana on comença els estudis
de piano. El 2013 es gradua en musicologia històrica
a l'Esmuc, on entra en contacte amb el món del cant
clàssic de la mà d'Assumpta Mateu i Ofèlia Sala, tot i
que també es forma en música tradicional i música
antiga. El 2014 comença a treballar la veu de
contratenor i entre el 2015 i el 2019 estudia el grau
en cant clàssic també a l'Esmuc amb la professora
Margarida Natividade, on també rep classs dels
professors Marta Almajano, Pep Surinyac i Francisco
Poyato. També rep classes de tècnica vocal i
repertori de professors com Carlos Mena, Xavier
Sabata i Ana Luisa Chova. Des d'aleshores ha
participat en diferents produccions amb conjunts
professionals, com ara Bach zum mitsingen,
l'Ensemble Canticel, l'Académie Bach de Aix-enProvence i el grup Tañer i també ha liderat projectes
propis dins del terreny del Lied i la música escènica.
Els seus interessos com a músic i investigador van
més enllà del repertori típic per a contratenor,
sempre buscant totes les possibilitats d'aquest
registre tant a l'hora d'abordar repertoris més
moderns i no tan comunament associats amb aquest
tipus de veu, com en les seves possibilitats
escèniques i estètiques.

Leyre Sáenz de Urturi, pianista
Neix a Vitoria l’any 1995. Comença els seus estudis musicals a l'Escola de
Música Luis Aramburu de Vitòria-Gasteiz als sis anys, segueix al Conservatori
Jesús Guridi de la seva ciutat natal i després al Conservatori Superior del Liceu
de Barcelona, on va obtenir el premi Joves Promeses de la Fundació FerrerSalat. Continua la seva formació a l'Escola Superior de Música de Catalunya
realitzant el Màster de Lied “Victoria de los Ángeles” amb els professors Josep
Surinyac i Francisco Poyato. Ha estat membre de les orquestres EIO i
Sebastián Iradier del País Basc.
Així mateix, ha ampliat la seva fomació vocal formant part durant dos anys del
Cor de Noies de l'Orfeó Català del Palau de la Música Catalana.
El seu interès per la música vocal i el món del Lied l'han portat a formar duo
amb les sopranos Serena Sáenz, Elena Zamudio i Rita Morais. Recentment ha
tocat en el marc del festival de Lied Life Victoria i treballat com a pianista a la
producció de l'Òpera de les quatre notes del Teatre de Sarrià a Barcelona. Ha
rebut consells de mestres com Marta Zabaleta, Enrique Bagaría, Alfonso
Gómez, Akiko Ebi, Wolfram Rieger i Hartmut Höll, entre d'altres.

