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Programa

Diumenge 17 de maig,
a les 19 h

Diumenge 13 d’octubre,
a les 19 h

Diumenge 17 de novembre,
a les 19 h

Absit Duo

Música per sentir
i connectar

Carla Obach, saxo

Eva Miñarro, soprano
Mar Vizoso, piano

ELLES
La música sota
el sostre de cristall

Elisabet Iserte, violoncel

La dansa és un art en què el moviment del cos,
conjugat amb la música, esdevé una forma
d’expressió. La primera part del programa
es caracteritza pels ritmes del continent
sud-americà: obres d’Heitor Villa-Lobos,
Ástor Piazzolla i les “Danses cubanes” d’Ignacio Cervantes ens transporten a l’illa de
Cuba amb ritmes com el son, el mambo i la
rumba. La música de la Península Ibèrica té
un gran paper en la segona part del concert.
Les composicions de Joaquín Turina i Manuel
de Falla estan impregnades d’aires populars,
així com la sardana d’Eduard Toldrà o la
“Dansa nocturna” de David Salleras. Ravel
marca el contrast, evocant imatges sonores
plenes de color.
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A través d'un viatge per diferents estils musicals, la música vocal de Mozart, Haendel,
Schubert, Puccini o Xavier Montsalvatge permetrà al públic connectar amb les
emocions, en una època, l'actual, en la qual
tothom necessita desconnectar perquè ens
absorbeixen el ritme de vida que portem,
així com la relació massa intensa amb el
món virtual.

Mercè Medina,
flauta travessera
Albert Colomar, piano
Elles, la música sota el sostre de cristall reivindica el paper compositiu de la dona al
llarg de la història de la música clàssica.
Dins la selecció d’obres hi trobem una representació de compositores de diferents
èpoques i estils que d’una manera o d’una
altra han estat o són cabdals al seu moment, però que, pel fet de ser dones, sovint
han quedat a l’ombra i la seva música ha
romàs desconeguda. El programa es compon d'una sonata d’Ana Amàlia de Prússia,
obres de les compositores romàntiques
com Cécile Chaminade i Melanie Bonis,
altres d’Elsa Barraine i de la gran Sofia Gubaidulina, i una suite de l’americana Amanda Harberg.
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Diumenge 26 de gener,
a les 19 h

Diumenge 16 de febrer, 		
a les 19 h

Diumenge 15 de març,
a les 19 h

Diumenge 19 d’abril,
a les 19 h

Música sense límits...

El Lied Català.
Eduard Toldrà

Música clàssica,
teatre i humor

Creats des del silenci

Rapsode a determinar
Anna Campmany Duch,
soprano
Xavier García Cardona,
piano

Pau Roca, oboè
Joan Roca Carreras,
clarinet
Clara Canimas Furcarà,
fagot

Gràcies als poemes de cèlebres autors com
Josep Carner, Tomàs Garcés, Joan Maragall, Josep de Maria de Segarra o Joan
Salvat-Papasseit i a través d’una música
brillant però sempre embolcallada sota un
ambient intimista i una aparent senzillesa,
Eduard Toldrà va crear un món sonor únic
i exclusivament català englobat dins del
moviment Noucentista, de clara inspiració
“mediterranista”. Música i paraula es fusionen en un tot, complementant-se i emfatitzant-se mútuament.

Aquest concert ens traslladarà a la Viena
de mitjans del segle XVIII per apropar-nos,
entendre i descobrir les composicions de
l’època tal com es tocaven i es vivien pels
músics i el públic d’aquell temps. Descobrirem la relació entre la música instrumental
i l’òpera —marcada per la teatralitat i el discurs amagat en les obres—, l’humor i la comicitat característics de la música d’aquell
període.
Un concert amb el qual ens endinsarem
en la figura de W. A. Mozart i en els secrets
del classicisme a través del trio de canyes.

Mònica Muñoz,
rapsoda
Guillem Pérez-Quer,
guitarra

El reconegut guitarrista Guillem PérezQuer ofereix un recital ben contrastat del
repertori guitarrístic: des del Renaixement
fins el s. XXI. A més a més, la cantant i actriu Mònica Muñoz ajudarà al públic a endinsar-se encara més en l’experiència musical, tot recitant poemes relacionats amb
les obres.
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Maria Florea Sitjà, violí
Luis Peña González, violí
David Andújar Bernadí, viola
Mariona Tuset Casas,
violoncel

Aquest any 2020 se celebren 250 anys del
naixement del geni Beethoven, del qual
destaquen del seu catàleg les simfonies, les
obres per a piano o els quartets de corda.
D'aquest últim gènere, el Quartet Altimira
ens presenta l'opus 59 núm. 1, juntament
amb el número 1 del compositor txec Smetana. Ambdós van escriure aquests quartets des del silenci de la sordesa i després
de períodes de retir al camp. La naturalesa
i el silenci són la força creadora d’aquestes
dues obres que els seus compositors no van
arribar mai a sentir.
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