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16/06/12, 20.00 h, Auditori Enric Granados
VALSOS AMOROSOS 
J. Brahms (1833-1897)

Cor de l’Orfeó Lleidatà 
Néstor Bayona i Jordi Farran, piano a quatre mans.
Anna Borrego, soprano 
Maria Altadill, mezzo
Albert Cid, tenor 
Lluís Gomà, baix
Joan Bellostas, narrador
Eugeni Torà i M. Antònia Vidal, ballarins
Pedro Pardo, director

Johannes Brahms va escriure dues col·leccions de valsos amorosos entre 
els 35 i els 41 anys. Una edat en la que sembla que les passions s’atenuen i 
la vida es ralentitza, però no en ell. Basats en poemes de Daumer i Goethe, 
el compositor va aprofitar el romanticisme que expressen els textos per 
composar una música que descriu a la perfecció els sentiments que al cap i 
a la fi sentia ell mateix: amor pur, romàntic i alhora desconfiança, resignació, 
decepció… 
L’Orfeó Lleidatà us oferirà la versió coral, amb solistes, acompanyats per 
dos dels intèrprets joves més importants de les nostres terres. Jordi Farran 
i Néstor Bayona no s’havien trobat mai per interpretar cap concert i serà 
de la mà del Cor de l’Orfeó Lleidatà, sota la direcció de Pedro Pardo que 
podrem gaudir d’aquesta producció 100% lleidatana que ens transportarà 
a la Baviera de mitjans del segle XIX. 

AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA

 

PROGRAMA:
Primera part:
Cor i piano a quatre mans.
Valsos amorosos Op. 52.
Intermezzo:
Piano a quatre mans.
Danses hongareses num. 1 i num 11.

Segona part:
Cor i piano a quatre mans.
Valsos amorosos Op. 65.


