
Nova cita del cicle “Cambra al Palau” a l’Almodí

PLAERDEMAVIDA ENSEMBLE INTERPRETA UNA SELECCIÓ DE MÚSICA
VALENCIANA DES DE LA SEGONA REPÚBLICA A L’ACTUALITAT 

Divendres, 11 de febrer. Palau de la Música

Plaerdemavida  Ensemble,  el  trio  format  per  la  soprano  Paloma
Chiner, el violoncel·lista Jorge Fanjul i el pianista Pablo García-Berlanga,
pujarà demà dissabte a l’escenari de l’Almodí,  a les 19.30 hores, per a
interpretar “Sons de llevant”, una acurada selecció de cançons de músics
valencians, des de la Segona República fins a l’actualitat. 

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha volgut destacar
que este concert “reflectix la nostra temporada “VLC, Ciutat i Música”, dedicada
a donar  visibilitat  al  patrimoni  musical  valencià”,  ja  que,  “des del  moviment
musical sorgit  en la Segona República, fins als nostres dies, podrem gaudir
d’un  repertori  que  unix  veu,  poesia  i  la  música  de  grans  compositores  i
compositors de la nostra terra”.

D’esta manera, el públic assistent podrà escoltar un repertori de diverses
cançons i obres de cambra com  Veuràs que allí és seua la mar de Manuel
Palau,  Motiu  poètic de  Francesc Cuesta,  Lluna d’estiu d’Amando  Blanquer,
Cinc cançons de bres i  Els asfòdels de Matilde Salvador,  Albada de Vicente
Asencio,  Quatre cançons,  Sonata a la breve,  Canción del grumete i  Adela de
Joaquín  Rodrigo,  Canciones  para  el  recuerdo de  Miguel  Asins  Arbó,  i  les
contemporànies  Al mar d’Isabel Latorre i la  Sonata de abril  per a violoncel i
piano d’Ángeles López Artiga. Moltes d’elles amb poemes alguns anònims i
unes altres de Xavier Casp, María Beneyto, Bernat Artola, Rafael Caria, Josep
Carner, Teodor Llorente, Lola Hernández i María Guerra.

En definitiva, es tracta d’un concert, que, segons el director del Palau,
Vicent Ros, “partix del moviment musical creat el 1934 en torn a un grup de
destacats  joves  compositors  valencians,  el  protagonisme  del  qual  estem
reivindicant en este curs, i que tanta influència han tingut en moltes autores y
autors de la nostra terra”.

El repertori de Plaerdemavida se centra en la música composta des de
finals del segle XVIII fins als nostres dies. Van iniciar l'activitat en 2015 amb el
projecte “Azulão”, gravat el 2016. Destaquen les seues actuacions al Carnegie
Hall de Nova York, Kioi Hall de Tòquio i gires per Geòrgia, Itàlia i Espanya. Han
actuat en importants festivals i  amb estrenes absolutes de compositors com
Voro García o Isabel Latorre. El 2019 van gravar dos àlbums: “Desitge, Amor i
Mort”  (homenatge a Wagner i  Liszt),  i  “Sons de Llevant”.  El seu quart  disc,
“Cuques de llum” està dedicat a la cançó de concert espanyola. Cada projecte
és  concebut  amb  la  finalitat  d'experimentar  nous  formats,  amb  músics  i
professionals d'altres disciplines artístiques per a presentar diferents programes
musicals.


