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La música de
cambra s’instal·la
a la Tecla Sala
El Centre Cultural Tecla Sala ha
decidit obrir-se a una nova disciplina artística. Aquesta tardor
enceta un cicle de concerts de
música de cambra amb la voluntat de consolidar-lo a partir
de la temporada 2006.
Es tracta de concerts, alguns diumenges al matí, a la
sala d’actes del centre cultural,
que són de caràcter gratuït. Per començar el cicle, que s’ha titulat Els
colors de la música, s’ha triat una
programació variada que inclou
música d’autors dels segles XVIII i
XIX, autors contemporanis i també
autors catalans.
Segons el responsable del cicle,
Toni Perna, “es vol que el Centre Cultural Tecla Sala integri el màxim
d’expressions artístiques. Tenim la
biblioteca i les activitats que porta
associada i la sala d’art, que ofereix
exposicions, conferències... Ara, volem provar amb una nova disciplina, la música, i no descartem organitzar també alguna activitat relacionada amb la poesia i amb el cinema en el futur”.
Els colors de la música estarà
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estructurat en cicles trimestrals de
tardor, hivern i primavera. A l’estiu no
s’oferirà el cicle regular però s’està
estudiant la possibilitat d’oferir concerts als jardins de les instal·lacions
de la Tecla Sala.
Segons Toni Perna, els concerts
volen cobrir una oferta inexistent a
la ciutat i adreçar-se a un públic familiar. “A banda dels concerts de lírica que es realitzen al Barradas, no
hi ha una programació estable de
música clàssica. A més, hem decidit
de fer-los els diumenges al matí,
que tampoc és un moment en què
hi hagi oferta cultural estable. Per
tant, no ens trepitgem amb altres
activitats”.
 Autors contemporanis
D’altra banda, el cicle Els colors
de la música vol posar èmfasi en
els autors contemporanis i donar
cabuda als autors catalans. “El títol
del cicle no és gratuït. Volem relacionar-lo amb la programació de la
sala d’exposicions que també dóna
especial rellevància a l’art contemporani i que programa, almenys un
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Cicle de concerts un cop al mes

El quartet Clàssic BCN va inaugurar el cicle de concerts al Centre Cultural Tecla Sala

cop a l’any, una mostra del recorregut artístic d’un artista català contemporani”, explica Toni Perna.
Però no tot seran músiques contemporànies, també hi haurà lloc
per a tot tipus d’autors de música
clàssica. Igualment, també pot haver-hi algun concert que no sigui
de cambra sinó d’un solista.
Els concerts tindran una durada
de 50 minuts. L’aforament de la
sala és de 80 persones, ampliable
si cal. # NÚRIA TORIL
Més informació a la web:
www.l-h.es/teclasala
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Diumenge, 27 de novembre, 12h. Concert de piano a dues
mans a càrrec de Carles Lama i Sofía Cabruja. Interpreten obres
de: Daniel Basomba (Don Quijote, el caballero de la triste figura);
Xavier Montsalvatge (Tres divertimentos); Isaac Albéniz (Suite
Española) i Manuel de Falla (Dues danses de La vida breve).
Diumenge, 18 de desembre, 12h. Concert de quintet de vent a
càrrec d’Anton Serra (flautes), Emili Pascual (oboè), Dolors Payá
(clarinet), Enric Martínez (trompa), Juan Fuentes (fagot). Interpretaran obres de György Ligeti (6 Bagatellen); Paul Hindemith
(Keine Kammermusic); Robert Gerhard (Quintet de vent de 1928)
i Luciano Berio (Quintet ous number zoo).
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. Sala d’Actes. Av. Josep
Tarradellas, 44. Tel. 93 338 57 71. Entrada gratuïta.

