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Sobre el programa 

„Històries d’amor“ 
L'amor sempre ha estat un tema 
central al llarg de la història de la 
humanitat. En el nostre programa 
expl iquem el  famós  tr iangle 
amorós entre els músics alemanys 
més importants del segle XIX: Cla-
ra Wieck (Schumann),  Robert 
Schumann i Johannes Brahms. 

Clara Schumann és 
considerada una de les 
pianistes més distingi-
des de l'època romànti-
ca, amb més de 61 anys 
d'activitat concertística, 
tot canviant el format i 
el repertori dels recitals 
de piano d'actuacions 

virtuoses a programes     seriosos.  

Els seus grans èxits com a pianista, el 
seu amor primerenc pel compositor Ro-
bert Schumann tot oposant-se a la vo-
luntat del seu pare, i la criança de set 
fills proporcionen prou material per a 
donar-hi moltes voltes: des de la nena 
prodigi fins a la debuta esposa, des de la 
mare exemplar a la compositora          
subestimada. 

La  jove  Clara    
coneix a Robert 
Schumann el 1828 i 
ambdós s’enamo-
ren. Cinc anys des-
prés, es comprome-
ten en secret. El 
1844, Robert pateix 
un greu col·lapse 
mental i físic. La 

Clara prescindeix d'una altra gira de 
concerts i es dedica completament a Ro-
bert i a la seva salut. 

 

L’any 1853 un noi apareix a la casa dels 
Schumann buscant en 
Robert per aprendre 
classes de piano.  
Aquest noi comença a 
tocar, però en Robert 
ràpidament l'atura i 
s'afanya a portar la 
Clara perquè també 
pugui escoltar com to-
ca. La música que fa 
és una de les més 

meravelloses que han escoltat en anys i 
tots dos estan encantats de tenir un jove 
músic tan talentós a casa seva. El jove es 
diu Johannes Brahms. 

La compositora catalana Elisenda Fábre-
gas ha escrit Uphill (from Clara to Ro-

bert Schumann) en home-
natge a Clara Schumann. 
En aquesta obra, l’Elisen-
da es posa del costat de 
la Clara com a dona i 
cuidadora de Robert 
Schumann tot imaginant-
se les seves lluites        
interiors i els seus senti-
ments aclaparadors. A 
més de les seves    obliga-

cions com a dona i de donar suport 
emocional a Robert Schumann, Clara 
també va ser mare de vuit fills, va seguir 
la seva pròpia carrera com a pianista i 
compositora i ens va deixar 66 composi-
cions. Sabem pel seu llegat escrit que se 
sentia insegura com a compositora en un 
moment en què les dones només eren 
vistes com a mares i mestresses de casa. 
Sovint no es respectava el desig d’algu-
nes dones de perseguir els seus somnis 
com ara compondre música. Una cita fa-
mosa de Clara confirma aquests senti-
ments: “Una vegada vaig creure que te-
nia talent creatiu, però vaig renunciar a 
aquesta idea; una dona no ha de voler 
compondre, ningú no ha pogut fer-ho 
mai. He de comptar en que jo seré l’úni-
ca que ho faci? 



Biografies 
 

 

Anna Khomichko és una artista consumada, 
que impressiona amb una gran persuasió 
musical a l’escenari. Els crítics destaquen 
especialment la seva intel·ligència i maduresa 
en les seves interpretacions. La fascinant 
personalitat d'Anna Khomichko i el seu 
carisma captiva immediatament tots els 
espectadors, no només durant les seves 
interpretacions, sinó també durant les seves 
presentacions orals que fa en els seus concerts. 
Vol ser un model a seguir per a una jove 
generació de dones músiques, però al mateix 
temps no només inspirar a adolescents sinó a 
persones de totes les edats i procedències; per 
això l'Anna s'encarrega de proporcionar 
sempre contingut d'alta qualitat als seus blocs 
de música clàssica de ràpid creixement a 
YouTube i Instagram. Els moments més 
destacats de la temporada 2021/22 són els 
recitals amb obres de compositors russos a la 
coneguda sèrie de concerts "Karlsruher 
Meisterkonzerte" de la Konzerthaus de 
Karlsruhe i la presentació del programa 
"Mozart i els seus contemporanis" a diverses 
sales de concerts d’Alemanya, el qual 
s'enregistrarà en un CD pel segell GENUIN en 
col·laboració amb la SWR - Südwestrundfunk 
l'any 2022.  

Anna Khomichko ha guanyat 15 premis en 
concursos internacionals i ha rebut diverses 
beques. 

 

Roger Morelló Ros (Reus 1993) és un cellista 
compromès, expressiu i ple d’imaginació, amb 
una immensa capacitat de connexió amb els 
altres. Signa unes interpretacions que 
desprenen una passió, autenticitat i 
espontaneïtat que interpel·len tant el públic 
com els programadors d’arreu d’Europa, en 
sales com el Palau de la Música Catalana, la 
Filharmònica de Berlín, l’Auditori Pau Casals o 
la Casa Milà d’on n’ha estat Artista Resident 
18/19. És guanyador de 30 beques i premis en 
concursos nacionals i internacionals, i ha estat 
convidat en importants festivals com Verbier 
Festival, Rheinhessen Musikfestival i MozArte 
Festival, entre molts d’altres.  
Estudia amb David Blay a Vila-seca, amb 
Damian Martínez a Musikene, i després es 
trasllada a Colònia (Alemanya) per estudiar un 
Master i un Diploma de Solista amb Maria 
Kliegel, finalitzant amb matrícula d’honor i 
amb el suport de la Deutschslandstipendium i la 
Beca Güell. Roger és Membre d’Honor de Une 
Clé de Sol pour une Étoile, una organització que 
treballa en pro de nens desafavorits mitjançant 
la música, i també és membre de la Fundació 
Yehudi Menuhin, que inclou dur a terme 
concerts socials.  
Destaca també la seva tasca com a Director 
Artístic del Festival “Bach 2 Basics” (2021) de 
Málaga que culminà amb la gravació d'un CD.  
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Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 

Sonata núm. 2 en Fa Major per a violoncel i piano, op. 99 

 

- Pausa - 

 

Clara Schumann (1819—1896)  

 

3 Romances op. 22 per a violoncel i piano 

 

Elisenda  Fábregas (*1955) 

 

„Uphill“ (de Clara a Robert Schumann) per a violoncel i piano 

 

Robert  Schumann (1810 – 1856) 

 

Fantasiestücke op. 73 per a violoncel i piano 
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Estarem encantats si us poseu en contacte amb nosaltres 

— Anna Khomichko i Roger Morelló Ros   

 
Mòbil        +49 152 31038768 (Roger Morelló Ros) 

E-Mail rogermorelloros@gmail.com  

Pàgina  www.annakhomichko.com 

                  www.roger-morello-ros.com 

YouTube www.youtube.com/c/annakhomichkopianist 

                   www.youtube.com/c/RogerMorelloRos  


