
El 2 d’agost del 1708, la Llotja de
Mar de Barcelona acollia la pri-
mera òpera que es té constància
que es va representar a Barcelona,
Il piú bel nome, del mestre de la ca-
pella de música de la cort de Viena,
Antonio Caldara. El motiu: l’ani-
versari de la reina Elisabet de Bruns-
wick i Wölffenbüttel, esposa de l’ar-
xiduc Carles d’Àustria, pretendent
a la Corona d’Espanya i resident a

Barcelona des del 1705. Aquest
moment històric és el que, aquest
dissabte, 300 anys després, es vol re-
crear a Moià en el concert de cloen-
da del XXXI Festival Internacional
de Música Francesc Viñas, que es
farà a l’església de l’Escola Pia. D’a-
questa manera, el certamen se
suma als actes del Tricentenari.

El grup de cambra Sons d’Art
(amb els professors Pierfrancesco
Fiordaliso i Heriberto Fonseca),
juntament amb els moianencs Magí
Cuberta (baríton) i Baltasar Fonts
(tenor) i la soprano Laura Crespo,
seran els encarregats d’interpretar
alguns fragments de l’òpera de Cal-
dara i d’altres d’autors contempo-
ranis com Bononcini, Durante i
Händel. Com a al·licient afegit, la

vetllada operística tindrà la parti-
cipació del Grup de recreació his-
tòrica Moià 1714 i d’un grup d’ac-
tors de la Festa Barroca, que té lloc
al municipi aquest diumenge. Per
tant, a banda de la música hi hau-

rà «petits gags repartits en el con-
cert, amb la participació del rei, la
reina i altres membres de la cort»,
explica Nona Arola, de Juventuts
Musicals de Moià, entitat que or-
ganitza el certamen. Per reforçar en-
cara més la recreació d’aquest mo-
ment històric, el públic que assis-
teixi a l’espectacle vestit d'època tin-
drà entrada gratuïta.  

Amb aquest muntatge operístic,
l’entitat posa punt final al XXXI
Festival Internacional Francesc Vi-
ñas, que des del 12 de juliol i fins
aquest dissabte ha portat al muni-
cipi una extensa programació de
cursos musicals i concerts com el
que va protagonitzar la pianista

Katia Michel, el 23 d’agost passat.
Des de l’organització fan un balanç
molt positiu del certamen, tant pel
que fa a les actuacions, que han tin-
gut un gran nombre de públic, com
als cursos formatius, que «s’han
consolidat molt bé i tenen pers-
pectiva de continuar i ampliar-se»,
assegura Arola.  El vessant forma-
tiu es va incorporar al Festival Fran-
cesc Viñas fa dos anys i, un cop tan-
cada aquesta edició, des de Joven-
tuts Musicals de Moià consideren
que «aquest format, que inclou
una part educativa dedicada als
joves, és una bona fórmula i tenim
previst continuar-lo en properes
edicions».
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El Festival Francesc Viñas es clou amb un
concert que recupera àries de la primera òpera
que es va estrenar a Barcelona, l’agost del 1708   



Música

Moià retrocedeix
300 anys per rebre
l’òpera de la cort
de l’arxiduc Carles

Recreació històrica durant la Festa Barroca de Moià, l’any passat
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L’òpera «Il piú bel nome», del
mestre Antonio Caldara, es va
estrenar a la Llotja de Mar 
el 2 d’agost del 1708

L’actuació tanca el Festival
Francesc Viñas i obre els actes
de la Festa Barroca, que té lloc
a Moià aquest diumenge

L’ESPECTACLE

Lloc: Església de l’Escola Pia. Moià. Dia:
dissabte, a les 22 h. Entrades: 10 euros (5
euros per als socis de Joventuts Musicals de
Moià i gratuïtes per al públic que assisteixi al
concert amb vestit d’època)

«L’Òpera de la Cort visita Moià»
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IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL
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� LLOC: Passatge de la Canaleta (Monistrol de Montserrat). � DIA: diumenge, a les 20 h. � ENTRADES: 5
euros. El monòleg teatral I sempre pluja, dirigit per Joan Castells i interpretat per l’actor monistrolenc Isaac Serra-
no, obrirà aquest diumenge el nou cicle Racons, que organitza l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per promo-
cionar indrets oblidats del patrimoni històric i arquitectònic del municipi. L’actor Isaac Serrano, de 35 anys, ha format
part de diferents projectes teatrals com la Passió d’Esparreguera o el reconegut monòleg La nit just abans dels bos-
cos que, juntament amb Castells, va portar al Tantarantana Teatre de Barcelona. El muntatge teatral tindrà lloc
aquest diumenge al passatge de la Canaleta, on s’ha fet una adequació urbanística de l’espai.  L’actuació és benèfica
i tota la recaptació es destinarà a l’associació espanyola de Síndrome de Wolf Hirschhorn. REDACCIÓ

«I SEMPRE PLUJA» OBRE EL CICLE RACONS 

� LLOC: Basílica de Santa Maria de
Montserrat. �DIA: dissabte, 21 h. �
ENTRADES: gratuït. Els motets de
Johan Sebastian Bach seran, aquest
dissabte, els protagonistes del darrer
concert del IV Festival Orgue de Mont-
serrat, a la basílica de Santa Maria. El
cor de cambra de veus mixtes Cappe-
lla Lacensis de l’Abadia Maria Laach
d’Alemanya, fundada i dirigida pel
monjo D. Phillip Meyer, serà l’encarre-
gat d’interpretar els motets del mestre
Cantor de Leipzig, amb l’organista
Christoph Schönfelder. REDACCIÓ

MONTSERRAT TANCA
EDICIÓ AMB ELS
MOTETS DE BACH

� LLOC: Plaça de Sant Joan. Sol-
sona. �DIA: dissabte, a les 22 h.
� ENTRADES: 12€. Entrades anti-
cipades a l’Oficina de Turisme
(Cra. Bassella,1) . La cantautora
Lídia Pujol portarà, aquest dissab-
te a Solsona, el seu espectacle
Solsorrenca, en un concert íntim i
solidari amb l’entitat SOM (Solso-
nès Obert al Món). Els beneficis
d’aquest concert aniran destinats
a un projecte de formació profes-
sional destinat a joves de la pobla-
ció de Santa Rosa del Peñón de Ni-
caragua. REDACCIÓ

LÍDIA PUJOL ACTUA
A SOLSONA EN UN
CONCERT SOLIDARI


