
El 2015 cursa el Màster de Lied de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), 
amb Francisco Poyato i Josep Surinyac, on col·labora com a pianista entre 2016 i 
2018. En 2019 és contractada com a professora substituta de Lied a l’ESMUC. El 2020 
és admesa a la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW) per realitzar 
els seus estudis de postgrau en piano, música de cambra i Lied dirigida, per la pianis-
ta austríaca Barbara Moser.

Ha rebut classes i consells de Sergei Yerokhin, Almudena Cano, Josep Colom, Claudio 
Martínez-Mehner, Fabio Bidini, Zoltán Kocsis, Malcom Bilson, Eldar Nelbolsin, Imre 
Rohmann, Hartmut Höll, Thomas Steinhöfel, Mats Zetterqvist, Celine Flamen, Mats 
Widlund, Burkhard Kehring, Wolfram Rieger i Barnabas Kelemen, entre d'altres.

Des de 2001, actua en diverses sales i fundacions de Budapest, Barcelona, Alacant, 
Tarragona Galícia, Ciutat de Mèxic, Bilbao, Santander o Lleó; al Festival Life Victoria, 
Aurora Festival (Estocolm), Festival de Besalú o Festival Talent Barcelona. Des del 
2018 col·labora amb l'artista visual Inés García en la seva obra Winterreise i Sis 
cançons populars muntanyeses, i realitzant la gravació per al seu curt Variacions de 
Winterreise. Així mateix, ha realitzat enregistraments al conservatori superior Taller 
de Músics de Barcelona i estrenat les obres de la compositora Cristina Barceló.

CARMEN
SANTAMARÍA
piano

Originària de Castro Urdiales (Cantà-
bria), el 2006 ingressa al Centre Supe-
rior de Música del País Basc (Musike-
ne) on realitza els seus estudis supe-
riors amb Miguel Ituarte i s'especialit-
za en música de cambra. Becada pel 
Gobierno de Cantàbria i el Govern 
hongarès, en 2011 es trasllada a Buda-
pest on realitza dos anys com a 
alumna de piano i música de cambra i 
el 2013 comença el Màster d'interpre-
tació, sota la direcció de András 
Kemenes i Gabor Eckhardt en piano, i 
Marta Gulyás i Rita Wagner en música 
de cambra. 

MIREIA
TARRAGÓ
soprano
Neix a Tarragona l’any 1995. Va acabar 
els estudis superiors de cant amb el 
màxim reconeixement a l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya on ha cursat 
també el Màster en interpretació del 
Lied. Ha estat becada en tres ocasions 
per la Fundació Victoria de los Ángeles. 

A l’agost del 2018 va debutar al recone-
gut festival la Schubertíada de Vilaber-
tran, juntament amb la pianista Marina 
Pelfort, on aquest 2020 hi ha tornat a 
participar formant part del Kallias 
Ensemble. 

També ha cantat al Festival Life Victoria Barcelona en diverses ocasions, juntament 
amb els pianistes Eric Ledesma i Francisco Poyato i el passat 2019 va formar part del 
cartell principal, oferint un concert acompanyada del Trio Pedrell a la Sala Domènech 
i Montaner del Recinte Modernista de Sant Pau. El juny de 2019 va oferir el concert 
de clausura del cicle Sopars Lírics del Restaurant 7 Portes de Barcelona, juntament 
amb el pianista Josep Buforn. 

També té un duo amb la pianista Carmen Santamaría, amb qui actualment estan 
estrenant el seu primer disc en homenatge a la �gura del compositor càntabre 
Arturo Dúo-Vital. Juntes van participar també a la instal·lació artística “Seis Cancio-
nes Montañesas” de l’artista visual càntabra Inés García i van formar part del concurs 
Nadia et Lili Boulanger de París, l’any 2019.

Al setembre del 2020 va guanyar el premi Catalunya Música del concurs El Primer 
Palau, que li permetrà enregistrar una maqueta professional.

El desembre de 2018 debutà a l’Auditori de Barcelona com a soprano solista del 
Messies de Händel, sota la batuta d’Edmon Colomer. També ha cantat en vàries 
ocasions al Palau de la Música Catalana. El desembre de 2016 debutà com a solista 
amb l’oratori El Pessebre de Pau Casals, a l’Auditori Nacional de Bordeaux i sota la 
batuta del director reconegut internacionalment Marc Minkowski.
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Amb el suport econòmic de:Organitza:

Robert Schumann (1810-1856)
Sieben Lieder nacht Elizabet Kulmann, op. 104 (1851)
 Mond, meiner Seele Liebling
 Viel Glück zur Reise, Schwalben!
 Du nennst mich armes Mädchen 
 Der Zeisig
 Reich mir die Hand, o Wolke
 Die letzten Blumenn starben
 Gekämpf hat meine Barke

Clara Schumann (1819-1896)
Sechs Lieder, op. 13 (1844) [selecció]
 Sie liebten sich beide (H. Heine)
 Ich stand in dunklen Träumen (H. Heine)
 Das Veilchen (J. Goethe)

Richard Strauss (1864-1949)
Drei Lieder der Ophelia (W. Shakespeare) (1918)  
 Wie erkenn ich mein Treulieb vor andern nun?
 Guten Morgen, es ist Sankt Valentinstag
 Sie trugen ihn auf der Bahre bloß
 
Alma Mahler (1879-1964)
Fünf Lieder (1910) [selecció]
 Die stille Stadt (R. Dehmel)
 Laue Sommernacht (O. Bierbaum)

Matilde Salvador (1918-2007)
Voces de otra orilla [selecció]
 Mayo
 Yo en el fondo del mar

Ilse Weber (1903-1944)
 Wiegala 
 Und der Regen rinnt 

Kurt Weill (1900-1950)
Nanna’s Lied (B. Brecht) (1939) 
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Després del recital hi haurà una petita xerrada/diàleg amb algun toc artístic en què es 
mostrarà el resultat del taller de co-creació poètica de gènere, de l’Associació de Free 
Art, a càrrec de l’Ester Xargay. 
L’Associació de Dones d’Arbúcies col·laborarà en l’acte, aportant una mostra de creativi-
tat poètica del taller.


