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L’homenatge a la ‘mezzo’ 
Montserrat Torruella 
omplirà el Principal

'  Gran qualitat al programa del concert

Amics i sobretot col·legues, en tant que músics, 
seran aquest dijous com un mirall de Montserrat 
Torruella (Sabadell, 1959-2014), la brillant sopra
no que va morir el juliol passat. Sent ells matei
xos, d’un gran nivell tots plegats, evocaran regis
tres i moments característics d'aquesta cantant. 
Tant com sentiment, música i per tant art.

nal en el teatre líric i els mu-REDACCIÓ

A Thomenatge que se li re
trà al Principal, aquest dijous 
(21 h), l'escenari serà ple de 
música i d’afecte, més les bu
taques, tota vegada que les 
localitats són exhaurides de 
fa dies. L'organitzen conjun
tament els Amics de l’Òpera 
i Joventuts Musicals, amb Eli
sabet Casanovas Torruella de 
presentadora i Jordi Fité de di
rector escènic.

Obrirà el programa un cor for
mat entre antics i actuals can
tants de la Coral Belles Arts i 
Lider Càmera. Lluís Vila, direc- 

*  tor de la Coral Sant Jordi, en 
portarà la batuta. Però entre 
els rengles hi haurà músics no 
menys destacats. Tot un sen- 

T yal del que seguirà.
Josep Vila Casañas, director 

de l ’Orfeó Català, hi serà un 
cantant més. Igualment, el ba
ríton Xavier Ribera, de dilatada 
i brillant trajectòria professio-

sicals. Cantaran tres peces de 
mèrit i, sobretot, d'emoció: Un 
madrigal de Taltabull, L'amor i 
la magestat de Brudieu, i l'aire 
popular mallorquí Copeo ma- 
tancer, de Baltasar Bibiloni.

Grans solistes

Tractant-se d'un homenatge a 
una mezzosoprano, el protago- 
nisme recaurà en els cantants 
solistes. I, també per extens 
i divers, el repertori va molt 
lligat al que va cultivar Mont
serrat Torruella tan en grans 
escenaris d'arreu del món i, 
igualment, en iniciatives ciu
tadanes com la de l'àlbum de 
compositors sabadellencs que 
va enregistrar amb Glòria Peig 
al piano, per al segell La mà 
de Guido.

D'autors sabadellencs, amb 
el sabadellenc Adolf Pla al 
piano, el tenor Jordi Aymerich 
cantarà Liedchen de Mn. Camil 
Geis i Romança d'Agustí Bor-

gunyó, i Ezequiel Casamada 
Oda al vent del mestre Josep 
Maria Llorenç, figura crucial en 
l'actual vitalitat de la música a 
a la ciutat. Mima Lacambra i 
Maria Teresa Boix en van ser 
deixebles, i com elles cente
nars de músics sabadellencs.

Entre el lied i la música clàs

sica, la soprano Maria Lluïsa 
Muntada amb Joan Casals al 
piano cantarà Vidit Sum de 
Pergolesi. La soprano Núria 
Derdinyà i el tenor Raül Poblet 
formaran duo, amb Luc Oliver 
al piano, en el P/e Jesu de We- 
ber. I el tenor Jordi Casanoves, 
també tindrà Luc Oliver al pia

no en el Auf flügeln des gesan- 
ges, de Mendelssohn

Mendelssohn, amb Abenlied 
en concret, tornarà a duo amb 
la soprano Carme Cusidó i el i 
la mezzo Montse Be tral que, 
amb Judith Montsech al pia
no, també cantaran passatges 
de la Pastoral de Fauré. I, així 
mateix, amb VHerbsIiod, a duo 
entre les sopranos Ama Feu i 
Griselda Ramon amt Luc Oli- 
vier al piano, que a més can
taran el Duo de las Hores, de 
Delibes.

Entranyable cloenda

El repertori operístic, en el be
nentès que a partir del Liceu 
Montserrat Torruella va fer una 
carrera important en el teatre 
líric, tindrà per protagonista 
Maria Hinojosa, mezzosoprano 
sabadellenca de gran projecció 
internacional. Amb Glòria Peig 
al piano, cantarà l'ària Mira o 
Norma, de la Norma de Bellini, 
evidentment. I Núria Derdinyà, 
amb Luc Oliver al piano, farà el 
propi amb l'aria lo sono l'úmille 
ancella, de VAdriana .ecouvrer 
de Cillea.

Amb Glòria Peig al piano, 
la soprano Chantal Botanch 
i el baríton Xavier Mendoza 
interpretaran el clàssic duo 
Puisqu'ici bas toute àme, de 
Fauré. I el tenor Albe t  Casals, 
el Maig del Giravolt de Toldrà. 
Queda fora Manuel de Falla, 
compositor que va tenir en la 
de Montserrat Tourr jella una 
veu de referència. I, al punt 
de la cloenda, passatges del 
Rèquiem de Fauré amb tres 
violoncelistes (Mark Friedho- 
ff, Núria Calvo i Miouel Felip) 
recordaran que Montserrat 
Torruella tocava també aquest 
instrument ■
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Flamenco i independència, 
al Macha amb Josep Ache
En la nit flamenca del museu barceloní

Josep Maria Serracant amb Joana Soler, presidenta a Sabadell de Joventuts Musicals

Josep Maria Serracant rep la «Batuta  
d’honor» de Joventuts Musicals

REDACCIÓ

Durant deu hores segui
des. de les set de la tarda 
d’aquest divendres a les vuit 
de l'endemà dissabte, el Mac
ha (Museu d'Art Contempora
ni de Barcelona) s'omplirà de 
flamenco, en el programa que 
sota el títol El sol cuando es de 
noche (vers manllevat d'una 
soleá), hi ha comisariat l'artis
ta Pedro G.Romero, director de 
la companyia del bailaor Israel 
Galvàn.

A més de presentar més de 
quaranta obres de tema fla
menco dels fons del Macba, i 
altres prestades per l'ocasió, 
El sol cuando es de noche in
clou desenes de projeccions, 
performances i sobretot reci
tals amb artistes com Pepe 
Habichuela, Kiko Veneno, Re- 
free, Juan José Amador o la 
bailarina sabadellenca Sonia

ANA PALMA

Josep Ache

Sánchez, entre molts d’altres.
Josep Ache. redactor de Di

ari de Sabadell que va coordi
nar la programació flamenca 
al Pati del Museu d’Art, al 30 
Nits, encapçalarà l’única taula 
rodona del programa, sota el 
títol «Flamenco: Identitat, auto
nomia i independència». Avan
ça. però. que parlarà de músi
ca, i en especial de flamenco, 
abans que de política ■

J.A.

Amb el corresponent sopar 
d’homenatge, aquest diven
dres a l’Hotel Urpí, Joventuts 
Musicals guardonarà Josep 
Maria Serracant amb la Batuta 
d’Honor, per la seva llarga vin
culació amb l'entitat i en reco
neixement al seu treball de re

cerca, difusió, arxiver i compo
sitor de música per a cobla. Hi 
actuarà la Cobla Mediterrània 
amb la cantant Marta Valero.

Ros-Marbà, o els sabade
llencs Benet Casablancas i Jo
sep Vila, director de l'Orfeó Ca
talà. destaquen entre els dis
tingits amb la Batuta d’Honor. 
En efecte, Josep Maria Serra

cant destaca com a composi
tor, però també és un destacat 
arxiver i especialista en la his
tòria del gènere, er especial 
de l ’obra de Joaquirn Serra, i 
ha promogut produccions, des 
que fa més de trenta anys 
va contribuir a fer coincidir la 
Companyia Elèctrics Dharma 
amb la Cobla Medite rània ■


