Carles Pachón als Sopars Lírics 7 Portes

Aquest dimecres, 14 de desembre, tindrà lloc el tercer concert del cinquè cicle Sopars Lírics al 7 Portes.
El Restaurant 7 Portes de Barcelona, un dels establiments de més renom i tradició de la ciutat, fundat fa
180 anys (1836), acull des de fa cinc anys una iniciativa que marida música amb gastronomia. Un total de
vuit recitals protagonitzats per joves promeses del cant i per cantants ja consolidats tenen lloc, en format
reduït, després d’un sopar amb producte de temporada. Els concerts, d’uns trenta minuts, tenen lloc en
ﬁnalitzar un sopar especial, per a uns setanta comensals, amb sis temes operístics prèviament introduïts
per Roger Alier, director artístic dels Sopars Lírics juntament amb Jordi Maddaleno. Si bé el primer recital
de la temporada, el 14 d’octubre passat, va tenir com a convidat excepcional el tenor David Alegret, en un
exquisit recital íntegrament format per cançons d’Eduard Toldrà, la tònica general és oferir-hi recitals
operístics, amb àries d’òpera italiana, francesa o alemanya.
En aquesta ocasió, el recital del 14 de desembre té com a intèrpret el jove baríton català Carles Pachón.
Carles Pachón, de tan sols 21 anys, ha estat guanyador de les dues últimes edicions de l’Escola d’Òpera de
Sabadell: el 2015 com a comte d’Almaviva de Le nozze di Figaro i aquest 2016 com a protagonista de
l’òpera Don Giovanni. A més, va ser guardonat recentment amb el primer premi del Concurs Internacional
de Música, en la categoria de cant, de Les Corts, organitzat per l’escola A Tempo. El baríton català cantarà
un atractiu repertori format per peces de Mozart, Rossini, Bellini, Verdi i Thomas. Una ocasió única per
escoltar de prop els joves talents de l’òpera, en alguns casos en la primera ocasió com a solista a
Barcelona. Els concerts comptaran amb la presentació del professor Roger Alier i Jordi Maddaleno i
l’acompanyament al piano de Josep Buforn. Les reserves es poden fer trucant al telèfon 93 319 30 33.

