
Maria Hinojosa, una veu de Sabadell 
que es prodiga arreu del món
Cantarà l’òpera ‘The dead man walking’ a Madrid i Londres
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La soprano sabadellenca Maria Hinoiosa

C. GASCÓN

Des que el setembre passat 
parlàvem de Maria Hinojosa 
Montenegro arran de l'inici de 
la temporada al Teatre Nacio
nal de Catalunya amb L'Aplec 
del Remei, de Josep Anselm 
Clavé, la sòlida carrera de la 
soprano sabadellenca no ha 
deixat de créixer i té ara ma
teix una agenda plena de cites 
internacionals.

A finals d’aquesta setmana 
serà a Madrid per interpre
tar les Canciones alemanas 
de Hàndel al Festival de Arte 
Sacro de Madrid amb el grup 
d'lñigo Aranzasti i tot seguit 
l'esperen al Teatro Colón de 
Buenos Aires amb Das Liebes- 
verbot (La prohibició d'esti
mar). de Wagner (3 d'abril al 5 
de maig), al castell Esterhàzy 
d'Hongria amb l'Stabat IWater 
de Boccherini, amb Quatuor 
Mosaïcques (18 i 19 de maig) 
i el juny una gira per Alemanya 
i Austria amb Le Tendre Amour 
(Los Elementos, una de les 
primcipals obres del mallorquí 
Antoni Uteres).

Amb Joyce DIDonato

Ja havíem avançat que Maria 
Hinojosa cantarà a partir de 
Nadal el paper de Kitty Hart a 
l'òpera The dead man walking
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Viatjarà a Londres, 
Àustria, Alemanya, 

Buenos Aires, 
Portugal...

(Pena de mort) al Teatro Real 
de Madrid (26 de desembre 
al 9 de febrer), en el marc 
del sonat Bicentenari del tea
tre. Compartirà escenari amb 
la gran mezzosoprano Joyce 
DiDonato. I amb aquesta pro
ducció de notable critica social 
viatjaran també al Barbican de 
Londres a mitjans de febrer.

Escrita pel nordamericà Jake 
Heggie (1961), es basa en 
el relat homònim de Helen 
Prejean, que va donar peu 
a I'escarizada película Pena 
de muerte, de Tim Robbins, 
Susan Sarandon i Sean Penn.

Però abans la sabadellenca 
té més compromisos: al Fes
tival St.Veit, que dirigeix Vanni 
Moretto a Àustria (música a 
Milà al 1750), a Portugal amb 
Vísperas de Monteverdi junt 
amb l'Ensemble Jaloto (al CCB 
i a la Gulbenkian de Lisboa, a 
Faro i a Castelo Branco), a Bul
gària i Romania amb Le Tendre 
Amour (La Serva Padrona)...

La cantant va especialit-

zar-se en música antiga però 
ha anat ampliant horitzons. 
I una nova prova serà el Ré
quiem per soprano, cantaor i 
orquestra a Enrique Morente 
que signa el badaloní Enric Pa
lomar i es sentirà a L'Auditori 
amb l'OBC (30 d'octubre al 5

de novembre). Amb el contra
tenor Jordi Domènech fa Vida 
de Diva i tot seguit el Messies 
de Hàndel a l'Auditorio Na
cional de Madrid. I al febrer 
té dues cites importants de 
sarsuela. Sens dubte, un gran 
moment que viu la cantant ■
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David Serrano i Blanquer i el cartell d'un deis films

Documentals de David 
Serrano a Tel Aviv i TV3
Memòria dels morts a l’Holocaust

c. c.

Després d’haver participat 
a diversos festivals interna 
donáis, com el de Barcelo
na, Madrid i, properament, 
Sào Paulo, Atlanta i Varsò
via, dos premiats documen
tals del sabadellenc David 
Serrano i Blanquer sobre els 
supervivents de l’Holocaust 
han estat seleccionats per 
la Cinematheque de Tel Aviv 
(Israel) per projectar-se el 
dia de commemoració del 
Yom Ha-Shoah, en memòria 
dels morts durant l'Holo
caust.

Són G/za, la niña de la 
maleta (Premi Jaim al direc
tor i al Millor Llarmetratge al 
Punta del Este Jewish Film 
Festival, 2014), i Menazka 
(la cassola) (Premi al Millor 
Documental al Punta del 
Este Jewish Film Festival, 
2016). El Yom Ha-Shoah es 
celebrarà el proper 23 d'abril 
i els dos films es passaran

en versió anglesa a les 18h 
i a les 21h, amb presència 
d'autoritats israelianes, uru
guaianes i espanyoles. Es 
completarà les prqjecions 
amb una taula rodona amb 
el supervivent uruguaià Isa
ac Borojovich i el propi direc
tor sabadellenc.

Les dues pel·lícules són 
coproduccions de la Facultat 
de Comunicació Blanquerna 
de la URL i la Universidad 
ORT Uruguai, i Menazka, la 
cassola compta també amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Sabadell.

D'aquesta TV3 ha adqui
rit recentment els drets. La 
protagonitzen l'estudiant de 
l'Escola Pia de Sabadell. Ca
mino Llonch, i el supervivent 
de sis camps Isaac Borojo
vich. A l'equip tècnic figuren 
els sabadellencs Jaume 
Pedrós (edició i composició 
musical). Genis Sánchez (di
recció de fotografia) i Toni 
Rubio (disseny gràfic) ■
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Didàctica de ia música
MÚSICA I LITERATURA 

A L'EDAT MITJANA
A càrrec del Dr. Sadurní Martí

[professor de literatura medieval)

La literatura de l'Edat mitjana, i mdt especialment la poeiia lírica i 
narrativa, tenen lligams estretíssims amb la pràctica musical, i en 
alguns gèneres (com la lírica dels trobadors o dels frouvéres francesos) 
és impossible concebre l'acte creatiu separant lletra I música. En 
aquesta xerrada farem una presentació general d'aquest problema i 
n'escoltarem diversos exemples dels segles XII, XIII i XIV.

----- Entrada lliure-------
Auditori de la Fundació Bosch i Cardellach 
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