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 Venda d’entrades 
Taquilla de l’Auditori
de dilluns a divendres, 
de 17.30 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius 
2 hores abans del concert

24 h:  

 www.auditorienricgranados.cat 
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Marta Bonet i Imma Trepat van iniciar la 
seva trajectòria com a duet l’any 2015,
quan realitzaven el Màster d’Interpretació 
a l’Esmuc. Des d’aquell moment, han ofert 
concerts en nombroses sales del país, 
sempre rebent el total reconeixement del 
públic.
Han consolidat el seu nivell interpretatiu 
gràcies als consells de mestres del lied 
com Mireia Pintó, Ofèlia Sala o Lorenzo 
Palomo.

Primera Part

Bonjour mon coeur (Bon dia cor meu) 
P. Viardot

Notturno, op. 6 núm. 2  

Lieder op. 12 
    1. Er ist gekommen in Sturm und Regen
       (Ell va venir sota la tempesta i la pluja)
    2. Liebst du um Schönheit 
      (Si estimes per  la bellesa)
    3. Warum willst du and’re fragen
     (Per què vols preguntar als altres)

Walzer (Vals)    
C. Schumann

Madrid                                    
P. Viardot

Avui, Bonet i Trepat ens presenten un 
repertori que va ser creat per dues de les
artistes més importants del Romanticisme 
europeu: Pauline Viardot i Clara 
Schumann.
Inspirant-se en les soirées musicales del 
s. XIX, ens ajudaran a conèixer de ben 
a prop la vida i trajectòria d’aquestes 
creadores i la influència que van causar en 
el panorama musical del seu temps.

Segona Part

Pièces Fugitives, op. 15 núm. 4  
C. Schumann

Chant du soir (Cant del capvespre)  
P. Viardot

Évocation (Record)  

Mein Stern (La meva estrella)  
C. Schumann

Hai Luli - Jes suis triste, je m’inquiète  
(Hai Luli - Estic trista, estic angoixada)

Fleur dessechée (Flor assecada) 

Les filles de Cadix (Les noies de Cádiz)                                  
P. Viardot


