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David Alegret
i daniel blanch
presenten
Impressions de natura

David Alegret i Daniel Blanch
presenten les seves Impressions de
natura en disc i recital
Els intèrprets catalans enregistren Impressions de natura,
un passeig pel repertori del Lied català del que oferiran seleccions al Palau de la Música Catalana
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E

l cicle Intèrprets Catalans del Palau
de la Música Catalana rep el proper
1 de juny al tenor David Alegret, un
cantant amb una carrera consolidada
en el camp de l’òpera internacional
–especialment al rossinià i mozartià– i de l’oratori,
però que, a més, es declara un enamorat del repertori de recital.
A la seva actuació tindrà un especial protagonisme el Lied català, una selecció del contingut del disc
d’Alegret Impressions de natura (editat pel segell Columna Música i enregistrat al Petit Palau) centrat,
precisament, en aquest repertori i que inclou algunes troballes del pianista Daniel Blanch, intèrpret
que acompanya al tenor català al recital del Palau i
al disc. Blanch és el president de l’A ssociació Joan
Manén, entitat que reivindica no només l’obra
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d’aquest virtuós compositor català, sinó també la
d’altres autors del país. A més del repertori pianístic habitual, Blanch ha lluitat com pocs per rescatar
de l’oblit portant al disc i recuperant obres, entre
d’altres, de Manén, Joaquín Nin-Culmell, Xavier
Montsalvatge, Carlos Suriñach, Manuel Blancafort
o Ricard Lamote de Grignon, de qui s’inclouen al
disc algunes de les seves peces per a cant i piano
conjuntament amb altres del seu pare, Joan Lamote
de Grignon, que destacà pel seu catàleg de cançó
culta que arribà al centenar d’obres. «Impressions de natura» també inclou obres de Francesc
Montserrat –el nom dels disc neix d’una de les seves peces–, Francesc Pujol –les partitures inèdites
del qual s’han trobat al Centre de Documentació
de l’Orfeó Català– i del molt més conegut Eduard
Toldrà.
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Després d’aquesta cita amb el públic barceloní,
la carrera internacional de David Alegret el portarà
properament al Teatro Massimo Bellini de Catania
(Der Rose Pilgerfahrt, de Schumann), al Festival de
Granada (concert d’aries de Mozart amb l’Orquesta
de Granada dirigida per Pablo González), al Palau
de la Música Catalana (Novena Simfonia de Beethoven i Passió segons Sant Joan de Bach amb l’Orquestra
Sinfònica del Vallès), a Barcelona per oferir un recital de Lied al Festival “Life Victoria” acompanyat pel
pianista Albert Guinovart, al Gran Teatre del Liceu
de Barcelona (Roméo et Juliette, de Gounod, dirigit
per Josep Pons), a l’Opera de Toulon (Il Barbiere di
Siviglia, de Rossini) i a l’Opera d’Oviedo (Il Turco in
Italia, de Rossini).

P. R. David Alegret - Fidelio Artist
mcereijo@fidelioartist.com
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