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Concert:
Els
combats
del
somni
(Poemes
de
Josep
Janés)
[
http://marisamartins.com/wp-content/uploads/Dossier-Combat-del-somni.pdf ], amb Marisa Martins [
https://marisamartins.com ], mezzosoprano, i Mac McClure [ https://macmcclure.com/ ], piano, en el marc de la
Temporada Musical de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/temporada_musical/ ].
Martins i McClure presenten per primera vegada el cicle sencer del “Combat del somni” de Josep Janés amb
música de Miquel Ortega, Ricardo Llorca, Moisès Bertran, Carlota Garriga, Jordi Flaquer i Frederic Mompou.
Amb aquests 20 poemes de Janés ens capbussem en un llac d’emocions que brollen del record de la seva
amor perduda, la idealització de la seva imatge, la percepció de la seva presencia transformada, l’intent
d’imaginar com serà ella i com viuran el seu amor en aquest nou estat, tot combatent el somni de la mort.

PROGRAMA

T’he retrobat aquesta nit
Retrobar-te en els besos no donats
Cada nit, dintre mes parpelles closa
Els murs que t’isolen del cel i el mar

Miquel Ortega (1963)

El somni meu en els teus ulls
Un horitzó de glòries
Suau, la teva veu

Moisès Bertran (1967)

Mai més
La llum

Ricardo Llorca (1978)
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Enduu-te’m
Voldria veure el somni meu
Les teves nits
Ja no seràs mai més record

Carlota Garriga (1937)

Entre esbarzers
Ara deus ser
Blanc

Jordi Flaquer (Calella, 1983)

Damunt de tu només les flors
Aquesta nit
Fes-me la vida transparent
Ara no sé si et veig encar
Jo et pressentia com la Mar

Frederic Mompou (1893-1987)

Descaregar imagen

2

