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Sant Celoni
Teatre Ateneu de Sant Celoni

Diumenge, 27 de desembre de 2020, a les 17h

La Fàbrica de Lied i I L’Ajuntament de Sant Celoni presenten

10 anys

10 anys

Cançó incerta
Panorama: lied i circ

Clara Cortés
Circ

Bru Corbella
Piano

Júlia Campistany
Circ

Andreu Miret
Tenor



— RePeRtoRI — 

F. Mompou
Cançoneta incerta

R. Gerhard
Déu eternal

C. Taltabull
Una paraula al vent

L. v. Beethoven
*Cicle poètic de A. Jeitteles

An die Ferne Geliebte

M. Blancafort
Aigües de primavera

F. Pujol
Un clavell

Incúria d’agost

X. Montsalvatge
I. Destins
II. Estiu

III. Pietat de natura
IV. Comiat

E. Toldrà
Recança
Canticel

Cançó Incerta

*Tota l’obra poètica del programa pertany a Josep Carner,  
a excepció del cicle de L. Beethoven.



— noteS — 

Les artistes Júlia Campistany i Clara Cortés es troben en aquesta 
ocasió i per primera vegada amb el tenor Andreu Miret i el pianista 
Bru Corbella, finalistes del I Premi de Lied Cambra Conxita Badia, per 
desenvolupar l’espectacle que avui gaudireu Cançó incerta. A tra-
vés de la vinculació entre els llenguatges artístics, en aquest cas, el 
circ i la música, es reivindica l’obra dels grans compositors catalans 
del segle XX, tals com Mompou, Taltabull, Gerhard, Blancafort, Pujol, 
Montsalvatge i Toldrà i amb un interludi, com a petit oasi, dedicat a 

Beethoven en el seu 250 aniversari. 

Finalment, aquest any 2020 deixa enrere, més que les efemèrides 
dels grans noms que integren part d’aquest espectacle, uns temps 
d’incertesa i un camí introspectiu davant d’un mirall que descriu el 

nostre propi present. 

Cançó Incerta és una estrena fruit de l’impuls a la nova creació dut a 
terme per part de La Fàbrica de Lied.
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Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

www.lafabricadelied.cat

Generalitat
de Catalunya 
Departament
de Cultura 

X Circuit de Lied del Montseny


