
Joventuts Musicals
porta a la Puríssima el
Cor de Cambra del Palau
La formació ve per primer cop a Sabadell

J.A.

Amb el mateix programa del
concert que oferira dem~ en la
temporada estable al Petit Pa-
lau, el Cor de Cambra del Pa-
lau de la Música Catalana ve
avui (18.30h) a I’Església 
la Puñssima, per primer copa
Sabadell.

La circumstancia del debut,
per~), no sera rúnic que fara
memorable aquest esdeveni-
ment, organitzat per Joventuts
Musicals de Sabadell.

La importancia de la músi-
ca vocal a Sabadell ha estat
I’escola de Josep Vila, director
titular del Cor de Cambra del
Palau a més de I’Orfeó Cata-

I&. Avui ser~ entre el públic tot
i que el concert és a c¿rrec,
com a director convidat, de
cerverí Xavier Puig, deixeble de
Salvador Mas.

Madrlgals catalans del XVI

Al programa, molt en la Irnia
més aguda i cl¿ssica de I’Or-
feó Catala, els madrigals hi
assenyalen un cert eix tem~-
tic. Abans que Monteverdi,
imprescindible al cas, el Cor
de Cambra del Palau vindicar~
Joan Brudieu (1520, La Seu
d’Urgell, 1591), el compositor
més important del renaixe-
ment a Catalunya.

El concert s’obrira, en con-
cret, amb el Madrigal XIII

A BOFIL L

El Cor de Cambra del Palau, dirigit per Josep Vila, en la temporada estable al Petit Palau

d’aquest autor, en el qual va
musicar tres poemes (Fanta-
siant, si fos amor i Ilir entre
cards) d’Ausi~s March, de qui
va ser coetani.

I es clour~ amb El testament

d’Am~lia i la Sardana de les
Monges, del mestre Enric Mo-
rera.

Els Lieder im Freien zu singen
op. 48 de Mendelssohn, Trois
Chansons de Debussy i Due

composicioni coralli de Pizzeti
il.lustren un cert transit entre
el liderisme alemany rom~ntic
i el que el programa presenta
com Neomadrigalisme a I’Euro-
pa Mediterrania del segle XX ̄
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