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Dos concerts al claustre del monestir
de Pedralbes recuperen els ritmes i les
formes musicals de la Barcelona del
barroc i el primer terç del nou-cents.
L’esclat del nou-cents
Enric Granados, Joaquín Nin-Castellanos, Joan Gibert-Camins,
Tomàs Buxó, Gaspar Cassadó, Joan Massià, Eduard Toldrà i
Joan Manén són tots ells intèrprets i compositors que van
protagonitzar l’esclat del nou-cents i van regenerar el
llenguatge musical a partir de l’ús de la cançó popular, la
descripció de paisatges i la revisió de models anteriors.
L’audició d’aquestes miniatures per a violí i piano fa reviure
amb fidelitat l’articulació de la música de cambra a Catalunya
des del principi del segle XX fins al 1936.
Concert a càrrec de Kalina Macuta, violí, i Daniel Blanch, piano.
Dissabte 2 de juliol, 21 h.
12 € (10 € Amics i Amigues del MUHBA i membres de l’Associació
Joan Manén). Inclou la visita lliure al monestir a partir de les 20 h.

Cants de la Barcelona del Barroc
Un concert que acosta als sons de la Barcelona del Barroc a
través de les cançons populars i la música que van compondre els mestres de la Capella del Palau de la Comtessa.
El programa posa l’accent en la música popular per a la
Setmana Santa, recollida per Joan Llongueras, i en l’obra de
Tomàs Milans, redescoberta i transcrita recentment per Cum
Cantico.
Concert a càrrec de Cum Cantico:
Xavier Pagès, baríton, i Santiago Figueras, tiorba i guitarra barroca.
Dissabte 9 de juliol, 21 h.
10 € (8 € Amics i Amigues del MUHBA i del monestir de Pedralbes).
Inclou la visita lliure al monestir a partir de les 20 h.
Lloc: MUHBA Monestir de Pedralbes. Baixada del Monestir, 9.
Informació:
Tel.: 93 256 21 22. Fax: 93 268 04 54. reservesmuhba@bcn.cat
Amb el suport de:

