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Programa

Lectura dels poemes: Dolors Vilarasau

1.  “Vocalise“. Rachmaninoff

2.  lied ”Mondnacht“ (Nit de Lluna). Schumann
“El sol besava la terra, rogent i somniador...”

3. lied “Nuit d’étoiles” (Nit d’estrelles) Debussy

4. “Clar de Lluna”, adagi de Beethoven (piano sol)

5. lied “Die Nacht” (La Nit). Richard Strauss
“Fora del bosc és de nit.
Nit misteriosa entre els arbres...”

6. lied “Chanson triste” (Cançó trista). Duparc
“En el teu cor dorm un clar de lluna,  
un dolç clar de lluna d’estiu...”

7. música per a piano sol

8. sonet de Petrarca (dedicat a Laura) “I vidi in terra angelici 
costumi” (Angelicals costums vaig veure en la terra) Listz 

9. ària de l’òpera Zaïde. “Ruhe sanft mein holdes leben...” (Zaïde). 
Mozart
Zaïde, esclava turca, vol deixar el seu retrat a un esclau que li agrada i així  donar-se a 

conèixer mentre ell dorm:

“Plàcidament estimat, dorm i que tinguis bons sons...
té, el meu retrat que et somriu amb tendresa.
Que tots els teus anhels es compleixin...”

Lloc: ADOLF taller d’art
Adreça: c/ Pere Mas, 17 - Valldoreix
Data: 19 de setembre a les 21 hores
Entrada gratuïta
FESTA MAJOR DE VALLDOREIX

LLUÍS AVENDAÑO
Nascut a Barcelona, cursa els seus estudis de piano al Conservatori Superior 
Municipal d’aquesta ciutat, i realitza la carrera de piano amb el catedràtic 
Miquel Farré, obtenint les mes altes qualificacions en els graus elemental, 
mig i superior.  Va treballar amb la professora Maria Curcio, a Londres, i als 
cursos de Barcelona i Torroella de Montgrí. Primer premi en els concursos 
de Vilafranca del Penedès, “juventudes musicales” de Sevilla (198O), ”Ciutat 
de Manresa” (1989), i ” Xavier Montsalvatge” de Girona. Ha estat professor 
de diferents Conservatoris. Les seves actuacions l’han portat per territori 
espanyol i altres països, com Cambotja i Canadà. Ha actuat com a solista 
amb les orquestres del Gran teatre del Liceu, Simfònica de Barcelona, Ferenc  
Liszt de Budapest i orquestra  mundial de Joventuts Musicals, dirigida per 
Antoni Ros-Marbà.

PATRÍCIA SENDRA
Soprano lírica nascuda a Barcelona.  Actualment viu a Sant Cugat del Vallés. 
Va realitzar els estudis de Piano i Solfeig al Conservatori del Liceu obtenint 
el Grau Mig de Piano. Inicià cant amb la soprano Teresa Garrigosa i continuà 
amb la mezzosoprano Francesca Roig.
Ha participat en Cursos Internacionals de tècnica vocal i interpretació a 
Barcelona, Camprodon,  Tarragona i Sant Cugat del Vallès;  també en  Masters 
–class de cantants com Anna Luisa Chova, Kurt Widmer i Cindee Sanner. 
Ha realitzat concerts lírics amb els pianistes Lluís Avendaño i Manel Ruíz a 
conservatoris, teatres, sales d’audicions, parcs, jardins particulars i centres 
culturals de Sant Cugat i Barcelona. Dins el seu repertori interpreta àries 
d’òpera, lied i oratori des del Barroc fins l’impressionisme. 


