La Pedra Parla. Tercer cicle de música al
monestir de Vallbona de les Monges

Imatge d’un concert d’edicions anteriors
Els dies 22 i 23 de juliol (dissabte i diumenge) tindrà lloc el cicle de música La Pedra Parla al Reial Monestir
de Santa Maria de Vallbona de les Monges, sota la direcció artística del contratenor Jordi Domènech. Es
tracta de tres concerts protagonitzats pel conjunt Vespres d’Arnadí, amb el mateix Domènech, l’Alart
Quartet, amb l’actriu Mercè Pons, i Marta Mathéu i Albert Guinovart.
Així doncs, el 22 de juliol, a les 19.30 h, Vespres d’Arnadí, conjunt especialitzat en repertori barroc amb
instruments originals, dirigit per Dani Espasa, abordarà per primera vegada repertori clàssic al costat del
contratenor Jordi Domènech, un recital d’àries i fragments instrumentals de Mitridate rè di Ponto de Mozart
i d’Orfeo ed Euridice de Gluck. El mateix dia, a les 22 h, tindrà lloc el concert de l’Alart Quartet, amb l’actiu
Mercè Pons com a narradora. Pons recitarà textos extrets de l’arxiu del monestir, que documenten més de
vuit-cents anys de la seva història, acompanyats per obres de Mendelssohn i Prokóﬁev a càrrec de l’Alart
Quartet. Aquest concert tindrà lloc al claustre del monestir, escenari que s’estrenarà per primera vegada
en aquest cicle.
Finalment, el 23 de juliol al migdia (12.30 h) la soprano Marta Mathéu i el pianista Albert Guinovart oferiran
algunes de les obres més emblemàtiques d’Enric Granados per a piano, acompanyades de cançons
d’altres autors, com Lamote de Grignon, Mompou, Toldrà i Serra.
Les entrades (20, 22 o 25 euros) i l’abonament als tres concerts (50 euros) es poden adquirir de manera
anticipada al mateix monestir o bé a través d’aquest enllaç. L’entrada per a menors de 12 anys és
gratuïta i els estudiants poden adquirir dues entrades al preu d’una. Més informació a
www.monestirvallbona.cat/ca/.

