El cor Lieder Càmera homenatja el mestre
Manuel Oltra el proper diumenge
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El cor Lieder Càmera dedicarà el proper concert, amb caràcter extraordinari del Cicle Coral Orfeó Català, al
mestre Manuel Oltra amb motiu del seu 90è aniversari. Amb la presència del mateix compositor, el
diumenge 22 d’abril al Petit Palau (Palau de la Música Catalana) a les 18.00 h, oferirà una selecció de
peces que ell mateix ha proposat al cor. En el programa d’homenatge al mestre Oltra, s’estrenarà a la
primera part la composició Romance. La nova obra anirà acompanyada en aquesta part de dues obres
d’uns compositors amb molta inﬂuència en la seva concepció musical: Capvespre i Conﬁdència de Joaquim
Serra i L’aire daurat de Ricard Lamote de Grignon. A més, Lieder Càmera, una de les formacions més
importants de l’escena musical catalana, dedicarà tota la segona part del concert a l’obra d’Oltra Bestiari,
sobre poemes de Pere Quart.
Manuel Oltra és considerat l’últim representant de la darrera època d’or de la música catalana. És creador
d’una extensa obra que es mou també pels terrenys de la música de cambra, orquestral i de la cobla, per
a la qual va compondre peces en temps de la persecució de la cultura catalana. Defensor del so clàssic en
temps de la atonalitat, és posseïdor d’una clara concepció musical de la qual parlava en l’article que la
Revista li va dedicar en l’últim número: “El secret és que les obres tinguin unitat i varietat. Perquè si té
massa unitat, però no hi ha varietat, és molt pesat. I si té massa varietat, però no hi ha certa unitat, pot
atabalar. Això és el difícil.” És, per tant, un dels grans noms de la música catalana i el seu 90 aniversari és
motiu de celebració per als amants de la música a Catalunya.

