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PAX Cor de Cambra
Dins el IV Cicle de 
Música Sacra Coral al 
Monestir organitzat per 
Camerata Sant Cugat, 
aquest divendres, 22 de 
gener, es pot gaudir de la 
proposta de PAX Cor de 
Cambra a l’església del 
Monestir.  Un concert que 
començarà a les 21 hores, 
dirigit per Esteve Costa, i 
la recaptació del qual va 
destinada a Càritas Sant 
Cugat. El preu de l’entrada 
és de 10 euros, i les 
localitats es poden adquirir 
de manera anticipada a 
l’Ofi cina de Turisme o el 
mateix dia del concert a 
partir de les 20.30 hores al 
Monestir.

MÚSICA

Discos recomanats
FONT: WWW.ENDERROCK.CAT

 1  ‘Dues tasses’
  Pi de la Serra
 2  ‘Cançons de la...’
  Marina Rossell
 3  ‘Reina Victòria’
  Pantaleó
 4  ‘Oh, rompehielos’
  The New Raemon
 5  ‘Bum!’
  Nyandú

Impacte sonor

Clara Peya és una artista sin-
gular. Compositora, intèrpret 
al piano de la seva música i, vi-
sualment, sempre integrada en 
el concert o l’espectacle (com 
vam poder comprovar en el mu-
sical Mares i fi lles fa uns mesos 
a Mira-sol), ara ens ha portat el 
contingut de esPIral, el seu quart 
treball discogràfi c, en un concert 
potent conceptualment i mu-
sicalment que en el marc de la 
Sala Escenari del TA pren forma 
amb tota la seva importància.
Les veus esplèndides, sugges-
tives, integrades com instru-
ments de Judit Neddermann i 
Ferran Savall, contundència del 

contrabaix de Vic Moliner, extra-
ordinària participació a les gui-
tarres (elèctrica i espanyola) de 
Pau Figueras, i l’embolcall rítmic 
de Didak Fernández a la bateria 
i percussió, completen un grup 
compacte i entregat a la repro-
ducció i vitalitat d’una música 
que beu de moltes fonts amb 
autonomia i personalitat pròpia.
Una espiral sonora dedicada a 
la seva tieta pianista Josefina, 
ja traspassada, ens condueix a 
través de les quatre estacions, 
primavera, estiu, tardor i hivern, 
amb ressons de Keith Jarret 
però també de Ravel. Una línia 
sense fi  que connecta amb una 
sensibilitat, virtuosisme i tendre-
sa memorables. 

Foto: Localpres

ESCENARI-FET_CORR.indd   72 19/1/16   13:41


