Nota de premsa

Passió Lírica, un repertori d’òpera i sarsuela, inaugura la
Temporada Sènior del Centre Cultural de Terrassa
L’equipament cultural terrassenc inaugura, el dijous 4 d’octubre, la seva Temporada
Sènior amb l’espectacle Passió Lírica, una combinació de les millor àries d’òpera i de
sarsuela interpretades per dues veus prodigioses.
L’espectacle es distribueix en dues parts ben diferenciades: la primera se centra, majoritàriament, en
l’obra del compositor italià del segle XIX, Giacomo Puccini, màxim representant del corrent verista i autor
d’incomptables melodies conegudes pel gran públic. Completen aquesta primera part, interpretacions de
les obres de Francesco Cilea i Gaetano Donizetti.
En la segona part, la sarsuela és la protagonista principal, amb àries i duets de Fernández Caballero,
Sorozábal i el tàndem format per Soutullo i Vert. Tancaran el programa fragments de les dues sarsueles
catalanes per excel·lència, obres de Rafael Martínez Valls.
Els artistes
Dues veus prodigioses –la de la soprano barcelonina, Beatriz Jiménez, i la del tenor de Pineda de Mar,
Albert Deprius- s’uneixen per oferir aquest magnífic viatge per alguns dels duets i de les àries d’òpera i
sarsuela més populars de tots els temps.
Beatriz Jiménez, primera finalista del Concurs de Cant Manuel Ausensi (2007) i guanyadora del Josep
Mirabent i Magrans (2008), és una veu habitual a la temporada estable del gran Teatre del Liceu, que ha
destacat amb la bellesa del seu to brillant i la naturalitat i frescor de les seves interpretacions.
Albert Deprius és un tenor que ha passejat el seu cant per prestigiosos escenaris d’Espanya, França i
Itàlia, participant en òperes com “Madamme Butterfly”, “La Bohème” i “Tosca”, a més d’interpretar els rols
principals en sarsueles com “Cançó d’amor i de guerra” o “La tavernera del Puerto”, de les que
n’interpretarà alguns fragments.
Ricardo Estrada els acompanyarà al piano. Estrada ha ofert més de 400 concerts no només a Espanya
sinó també a l’estranger (França, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Cuba i Japó) i ha col·laborat amb cantants de
la talla de Raquel Pierotti, Inva Mula, Ana María Sánchez, Montserrat Caballé o Chiara Taigi, entre altres.
Programació Sènior
La Passió Lírica inicia la línia de programació de Sèniors de la Temporada Tardor 2012, dirigida
especialment a la gent gran. Completaran la temporada dos espectacles més: Joan Pere, Capri (21
d’octubre a les 18h) i Moncho, 50 anys de boleros (3 de novembre a les 21h).

Les dades:
Espectacle: Passió Lírica
Intèrprets: Albert Deprius (tenor); Beatriz Jiménez (soprano); Ricardo Estrada (piano)
Data: Dijous 4 d’octubre de 2012
Hora: 18h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340
Preu: 8 €
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