Del passat al present,
una mirada en clau femenina
PROGRAMA
TRIO op. 11, en re menor
Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Andante exppressivo
Lied: Allegretto
TRIO op.17, en sol menor
Clara Schumann (1819-1896)
Allegro moderato
Scherzo: Tempo de Minuetto-Trio
Andante
Allegretto
GROC, VERMELL, BLAU, HOMENATGE A KANDINSKI
Carlota Baldrís (1960)
(amb Creació audiovisual de Pau Casanovas)

Entrada : 12 €
Jubilats, aturats i estudiants : 10 €
Altres aportacions, fila 0
Més informacio: areamusica.fvh@gmail.com

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
C/ Nena Casas 37- 47 FFCC Tres Torres
Desembre 22 dissabte a les 17:30

Del Passat al Present, una mirada musical en
clau femenina
La història de la música, com la història en general, està escrita principalment per
homes. És potser que les dones no tenien capacitat per escriure música o és més
aviat perquè no se les deixava manifestar-la?
La nostra proposta és reivindicar el paper de la dona en la música i ho fem amb un
trio de dones interpretant a compositores d’èpoques diverses.
Algunes d’elles, com Clara Schumann o Fanny Mendelssohn, ja eren conegudes com
a intèrprets però encara avui en dia no són prou reconegudes com a compositores;
d’altres catalanes actuals com Carlota Baldrís (de la qual interpretem la seva obra
Blau,Groc, Vermell, Blau, Homenatge a Kandinski, amb creació audiovisual) i d’altres
de les quals estem investigant com Mercè Torrents, Mariona Vila, Rebecca Clark,
LouiseFarrenc i un llarg i apassionat etcètera.

Clara Schumann Trio
Pilar Guarné, piano WuYun, violí
Anna Mora, violoncel
Al 1839 una jove pianista de vint anys escriu al seu diari:“alguna vegada he cregut que
tenia talent creatiu però he renunciat a aquesta idea. Una dona no ha de compondre.
Cap ha sigut capaç de fer-ho, així doncs, podria esperar-ho jo?”.
L’autora d’aquestes paraules és Clara Schumann, nena prodigi, concertista
internacional de piano, compositora, mare de vuit fills, esposa i companya fidel de
Robert Schumann i una de les més fascinants figures del romanticisme alemany que
dona nom al trio format per WuYun (violí), Anna Mora (violoncel) i Pilar Guarné (piano).
Aquesta formació, creada recentment al 2017, neix amb el desig d’aconseguir dos
objectius principals: aprofundir en el repertori destinat per aquesta formació de
cambra, des d’una perspectiva històricament informada, i contribuir a visibilitzar el
paper de la dona en la història de la música ja que, malgrat els dubtes, els obstacles i
l’implacable oblit, moltes dones van deixar un llegat musical valuós que, amb pas lent
però ferm, surt a la llum dia a dia.
La nostra idea és anar eixamplant el repertori del trio al voltant de dones compositores
actuals, de dones compositores reconegudes i també de les que han estat injustament
oblidades.

“El Clara Schumann Trio”
Reflecteix la passió de tres dones per a la música i la seva convicció en comunicar-ho,
principalment amb obres de dones compositores ”
- Lluís Claret

“Ha estat una gran notícia la recent creació d’aquest trio d’alt nivell al nostre
país, que ens apropa a una interessant recerca d’obres de compositores
excepcionals que hi ha hagut al llarg de la història de la música, i al mateix
temps ens acosta al món contemporani amb obres de compositores actuals”
– Carlota Baldrís

