El cicle 30 Minuts de Música homenatja
Manuel García Morante pel seu 75è
aniversari
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La Fundació Mas i Mas homenatja el pianista i compositor Manuel García Morante, amb motiu del seu 75è
aniversari, amb un concert –que dóna el tret de sortida del cicle 30 Minuts de Música a l’Ateneu
Barcelonès– el dissabte 14 de gener, a les 19.30 hores.
El concert és d’entrada gratuïta, però cal fer una reserva prèvia a l’Administració de l’Ateneu (telèfon 93
343 61 21), atès l’aforament limitat.
El concert compta amb la participació d’amics i músics propers al mestre, que interpretaran una selecció
de la seva variadíssima obra. Així, per exemple, els guitarristes Àlex Garrobé, Jordi Codina i Josep M.
Mangado, el violoncel·lista Lito Iglesias, la violinista Al·la Voronkova, les sopranos Yrene Martínez-Roca i
Eulàlia Ara, i els pianistes Eugènia Gassull, Cristina Morales, Gueràssim Voronkov i el mateix Manuel García
Morante oferiran obres tant vocals com instrumentals escollides de l’amplíssim catàleg d’aquest
compositor.
García Morante ha estat un músic de gran trajectòria i contribució a la vida musical del país, malgrat que
ha desenvolupat sempre la seva tasca tal com és ell, amb modèstia i discreció. Home polifacètic, amb un
recorregut dilatat, les seves partitures –particularment els arranjaments de cançons populars– han passat i
passen, encara avui, per les mans de milers d’estudiants de música de casa nostra. Va arribar, però, a la
composició ja de gran, després d’haver acumulat una amplíssima experiència com a pianista i,
particularment, com a acompanyant de cantants. Així, ha acompanyat amb el seu piano les nostres millors
veus –Conxita Badia i Victòria dels Àngels en són només una mostra– i és per això que García Morante pot
sentir-se, amb raó, orgullós d’haver fet història.
La «Revista Musical Catalana» de gener-febrer 2012 (núm. 325) es fa ressò del 75è aniversari de Manuel
García Morante dedicant-li la secció “A propòsit de”, signada per Albert Torrent.

