El duo Blua Maro s’estrena amb repertori
sacre al Festival de Música Religiosa de
Canàries

El duo Blua Maro, que integren la mezzosoprano Anna Tobella i el compositor i guitarrista
Eugeni Muriel, actua del 18 al 27 de març al Festival de Música Religiosa de les Canàries, al
qual ha estat convidat a oferir un total de sis concerts en diverses illes.
La XVII edició del Festival de Música Religiosa de les Canàries, que inclou quatre produccions, té com a
objectiu el conreu de programes exclusivament sacres, i és per aquest motiu que el duo Blua Maro ha
ampliat el repertori amb una quinzena de noves peces que s’estrenaran en aquests concerts.
El resultat és un recital que combina obres d’estils molt diversos, que van des de la música del
Renaixement ﬁns als nostres dies, amb melodies tan conegudes com els Ave Maria de Schubert, Gounod o
Caccini–Vavilov, l’Ave verum corpus de Mozart, melodies tradicionals catalanes, com El noi de la mare o La
mare de Déu, i una selecció de cants espirituals negres, entre d’altres. El guitarrista i compositor Eugeni
Muriel és l’autor de la majoria dels arranjaments, així com d’una composició pròpia sobre el text del Cantar
del alma de sant Joan de la Creu.
La gira consta d’un total de sis concerts, tots en esglésies, a diverses illes i aplegats al llarg dels dos
propers caps de setmana: concretament, els dies 18, 19 i 20 tindran lloc al monestir de les Hermanas
Clarisas de La Laguna (Tenerife), San Juan Bautista de Puntallana (La Palma) i La Asunción a San Sebasti
de La Gomera, respectivament, mentre que els dies 25, 26 i 27, Blua Maro actuarà a San Juan de Telde
(Gran Canària), San Ginés de Arrecife (Lanzarote) i Nuestra Señora del Rosario de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).
La mezzosoprano Anna Tobella, formada al Conservatori Superior de Música del Liceu, i el guitarrista i
compositor Eugeni Muriel, llicenciat en guitarra clàssica i ﬂamenca per l’ESMUC, van crear fa poc més d’un
any el duo Blua Maro, que la primavera del 2021 va publicar el seu primer disc, Tramuntana, en què fa un
viatge de l’havanera a la sevillana passant per l’òpera.

