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La Schubertiada és un terme que s’utilitzava a l’època per a
referir-se a concerts privats i vetlades musicals d’amics i
músics, en programes que solien contindre alguna obra del
compositor Franz Schubert.

Seguint la linea del festival de presentar uns programes que
es comuniquen i arriben a l’oient sense cap tipus
d’interferència o filtre, i siguen fàcil d’escoltar i entendre,
hem considerat que el format de Schubertiada encaixava a
la perfecció en aquesta definició. Per una banda presentem
un format que defineix l’essència del festival, i per altra
donem un aire diferent a un dels concerts. La característica
d’aquesta vetlada musical és la “improvisació” o la
realització de música nova. 

Hui no hi tenim un programa escrit. Anirem presentant cada
peça abans d’escoltar-la i li donarem al públic unes pistes
per a seguir i disfrutar de totes les obres de la nit. A l’època
en la qual el terme Schubertiada va començar a
popularitzar-se, l'any 1821, el format consistia a reunir a un
grup de músics, amics i familiars que tocaren instruments,
per a tots junts llegir música que algun músic acaba
d’escriure per a l'ocasió. Al ser Schubert un dels compositors
que més participava en aquest encontres, la gent va
començar a popularitzar l’ús de la paraula Schubertiada per
a referir-se a aquesta vetlada, i hui també tindrem, com no
podia ser d’altra manera, una peça de Schubert sobre la qual
girarà el programa.

El programa de hui comptarà amb la participació d’un gran
nombre de músics que col·laboren amb el festival en aquesta
edició de 2022.



Sjaan Oomen - Violí
Olatz Ruiz - Violí
Alvaro Gallego - Viola
Santa Vizine - Viola
Georgi Anichenko - Violoncel
Anastasya Terenkova - Piano
Salvador Bolon - Violoncel
Ander Perrino - Contrabaix
María Lindo - Corno inglés
Paco Varoch - Flauta/flautí
Oscar Pena - Clarinet
Alba Gonzalez - Fagot
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