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Els detalls de la I Assemblea
Catalana de Lied
Festivals, segells, institucions públiques i privades, músics, compositors i
mitjans participaran el dissabte 27 de novembre en un debat sobre el futur del
Lied a Catalunya | A l'acte es parlarà de creació, pedagogia, indústria musical i
programació del lied en tres taules rodones que reuniran una vintena de
professionals i públic al Teatre Auditori de Llinars

La I Assemblea Catalana de Lied, que se celebrarà el 27 de novembre de 10h a 14h al Teatre
Auditori de Llinars del Vallès, reunirà per primera vegada representants de tots els àmbits
professionals del sector del lied a Catalunya. L'acte, obert al públic -amb inscripció prèvia
(https://enderrock.us18.listmanage.com/track/click?u=d898a97539a60194dcf7a7db4&id=f8ccd37198&e=02dd843865) -,
aplegarà una vintena de persones del món de la música clàssica a Catalunya per debatre sobre
l'estat del lied, la seva diversitat i les possibilitats de desenvolupament a mitjà termini.
D'entre els participants destaquen el cap de l'Àrea de Música de l'ICEC, Xavier Cester, el director
del festival de la Schubertíada, Víctor Medem, la directora del segell discogràfic Seed Music, Rut
Martínez Ribot, i la directora artística adjunta del Palau de la Música, Mercedes Conde. També
hi assistiran el jove i reconegut compositor Joan Magrané, i intèrprets com el tenor David
Alegret, el baríton i divulgador musical Enric Martínez Castigniani i el pianista i professor de
l'ESMUC Francisco Poyato, entre altres.
Les sessions de treball es dividiran en tres taules rodones, que tindran com a amfitrió el president
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de la Fàbrica de Lied, Jordi Mas, organitzador de l'assemblea. La primera reunirà creadors,
intèrprets i educadors, i s'hi debatrà la creació i pedagogia del lied. La segona tractarà de la
indústria musical, i aplegarà representants de la Generalitat de Catalunya, segells discogràfics i
mitjans de comunicació. A l'última taula rodona es trobaran programadors del Palau de la
Música, la fundació Victòria dels Àngels i el festival de la Schubertíada, entre d'altres.
LES TAULES RODONES
La taula rodona de creadors, intèrprets i pedagogs reunirà, a més del President de La Fàbrica de
Lied, Jordi Mas, al compositor Joan Magrané; al cantant David Alegret; al Pianista i president de
l'Associació Joan Manén, Daniel Blanch; a la cantant, musicòloga i directora del Barcelona Festival
of Song, Patricia Caicedo; a la cantant i impulsora del projecte Jams de Lied, Mercedes Gancedo;
al cantant i gestor cultural Enric Martínez Castignani; i al pianista i professor de l'ESMUC, Francisco
Poyato.
La segona taula de debat, de la Indústria, comptarà amb les ponències del cap de l'Àrea de
Música de l'ICEC, Xavier Cester; de la directora de Seed Music, Rut Martínez Ribot; de
l'aficionada, crítica musical i gestora cultural, Meritxell Tena; del director de la Revista Musical
Catalana, Albert Torrens; i del director editorial del Grup Enderrock - 440Clàssica&Jazz, Lluís
Gendrau.
En la darrera de les taules, la de programadors, hi debatran la directora artística adjunta del Palau
de la Música, Mercedes Conde; el director de la Schubertíada, Victor Medem; la presidenta de la
Fundació Victoria de los Ángeles, Helena Mora; i la coordinadora de Barcelona Obertura, Martina
Ribalta.
>> Pots venir incrivint-te AQUÍhttps://enderrock.us18.list(
manage.com/track/click?u=d898a97539a60194dcf7a7db4&id=f8ccd37198&e=02dd843865)
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