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El concert es farà demà i la soprano bagenca, amb el baríton Àngel
Òdena i el Cor Jove de l’Orfeó Català, interpretarà el Rèquiem de Fauré


La soprano bagenca Núria Rial
(Manresa, 1975) serà la cantant so-
lista del concert que demà diu-
menge (18 h) se celebrarà al Palau
de la Música Catalana, a Barcelo-
na, per celebrar el desè aniversa-
ri de l’Orquestra Camera Musicae
de Tarragona. Juntament amb el
baríton Àngel Òdena, el Cor Jove
de l’Orfeó Català (dirigit per Este-
ve Nabona) i la formació home-
natjada interpretaran el Rèquiem
de Fauré i la Simfonia núm. 4 op.
36 de Txaikovski.

El Rèquiem de Fauré és la peça
amb què va debutar l’Orquestra
Camera Musicae fa una dècada.
Núria Rial serà la segona vegada
que col·labora amb el conjunt tar-
ragoní, mentre que Òdena s’es-
trenarà  poc abans de pujar a l’es-
cenari del Liceu de Barcelona per
participar en les representacions
de l’òpera Simon Boccanegra. L’ac-
tuació, dirigida per Tomàs Grau,
tindrà lloc a la sala de concerts i les
entrades valen entre 25 i 35 euros.

La soprano manresana, que ha
viscut molts anys a Suïssa i que té
un peu i mig a Vilanova i la Geltrú,
va col·laborar el desembre passat
en el Concert de Nadal de l’Esco-
la Municipal de Música de Callús.  

El recital d’aquest diumenge
forma part de la quarta tempora-
da de concerts de producció prò-
pia que l’Orquestra Camera Mu-
sicae celebra al Palau de la Músi-
ca i que va començar el 30 de ge-
ner passat amb la invitació al vio-

loncel·lista basc Asier Polo. La
temporada finalitzarà el 20 de
maig amb l’estrena de La Nit dels
Dips de Manel Gil-Inglada, en un
doble programa titulat Metamor-

fosis, que també inclou el Concert
per a clarinet i orquestra, op. 57 de
Carl Nielsen –amb Miquel Ramos
com a solista- i Metamorphosen de
Richard Strauss.

REDACCIÓ | MANRESA

Núria Rial canta al Palau de
la Música per celebrar deu
anys de la Camera Musicae 

@XAVIER CASTELLSX

El bar-restaurant Gaudí (Gaudí, 18) de Manresa acull avui una actuació del
monologuista Xavier Castells. L’actuació començarà a les 11 de la nit i el preu
de l’entrada és de 5 euros. Amant de la comèdia i de l’humor, Castells ha estat
una de les cares del Canal de TV Comedy Central, ha actuat en diferents
teatres barcelonins, londinencs i nord-americans, i ha estat premiat, per
exemple, en el Festival Internacional de Comèdia de l’Haia. El restaurant
Gaudí ofereix sessions de monòlegs, els dissabtes, cada quinze dies.



El monologuista Xavier Castells, avui al Gaudí

El teatre Conservatori serà, avui,
l’escenari del Projecte Tendències
que Regió7ofereix anualment a jo-
ves artistes de la Catalunya Central.
El navarclí David Villarreal i el su-
rienc Roc Esquius han elaborat
una ocupació del teatre amb la
idea de transformar, artísticament,
la visió del vell teatre de la plaça de
Sant Domènec. La cita és a les 6 de
la tarda, amb entrada lliure.
La proposta consistirà a fer un
circuit per l’interior de l’equipa-
ment que recorrerà racons poc
habituals i, en els quals, el públic

es trobarà píndoles musicotea-
trals. L’acció acabarà a l’escenari
amb la representació de dues pe-
ces de microteatre, Exfamosos, de
Villarreal, i Catalon d’una nit d’es-
tiu, d’Esquius.  

Aquesta acció d’ocupació i de
transformació del teatre Conser-
vatori incideix en la línia creativa
que uneix art i espai i que es va en-
gegar fa dos anys amb  el projec-
te de  música electrònica, cinema
i poesia –amb el cineasta manre-
sà Joan Villaplana i el duo ber-
guedà Polinèsia– a l’atri del con-
vent de Sant Francesc.
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El Projecte Tendències ocupa
aquesta tarda el Conservatori
amb un circuit musicoteatral

La soprano Núria Rial en el concert del Nadal passat a Callús
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