
Aquestes festes
regala DS!

Sabadell, més a prop que mai
- accés a la versió digital del diari
- distribució del DS físic cada dia
   a casa o punt de venda escollit
- ofertes i descomptes exclusius
- accés a col·leccions de llibres i
   esdeveniments exclusius
   per a socis del diari
- jornades especials de portes obertes   
   a la redacció
- sessions de Q&A amb periodistes claus

Emporta’t el llibre ‘Ciutat de paraules’
i una selecció de productes Puraceba*
*només per les opcions de 6 i 12 mesos

TRIA UNA DE LES 3 
TARGETES REGAL:

3 mesos: 
85€

6 mesos: 160€

12 mesos:
310€ Per més informació, truca’ns al

93 727 55 45 o visita’ns a les nostres
ofi cines al C/ les Valls, 10, 2a planta
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El cor Lieder Càmera de Saba-
dell i el director Josep Vila i Ca-
sañas se sumaran als actes de clo-
enda del 150è aniversari de la 
fundació de l’església de La Purís-
sima amb un concert que se cele-
brarà diumenge a les 18 h. La ses-
sió inclourà composicions sobre 
set temàtiques al voltant del Na-
dal a partir d’obres de Palestrina, 
Pretorius, el mateix Vila; arranja-
ments de nadales i obres del jove 
Josep Ollé i Sabaté com a figura 
emergent; i de Manuel Oltra com 
a figura contemporània traspassa-
da fa pocs anys. 

D’aquesta manera, es diversifi-
ca el repertori mantenint l’essèn-
cia del conjunt vocal i incorporarà 
noves línies de treball. A més, se-
gons el director, entre els atractius 
del concert hi haurà “una recer-
ca del so pel que fa a espai i acústi-
ca força sorprenent, dins una línia 
de recerca i innovació del format 
tradicional de concert”. Quelcom 
que altres organismes musicals sa-
badellencs com l’OSV també pro-
posa en la seva temporada. 

Per a Vila i Casañas, que a l’es-
tiu va prendre el relleu d’Edu-
ard Vila i Perarnau, “resulta molt 
emocionant participar en aquest 
homenatge tan significatiu per a 
la ciutat, ja que el vincle del Lie-
der Càmera amb l’església de La 
Puríssima i el meu personal és es-
tret”. De fet, ell va ser el fundador 
i primer director d’aquesta coral 

El cor Lieder Càmera farà el concert de Nadal amb motiu del 150è aniversari de La Puríssima / LLUÍS FRANCO

sabadellenca durant els seus pri-
mers setze anys d’existència. A 
punt d’encetar aquesta nova eta-
pa i amb un nou projecte artís-
tic, la coral, “com un instrument 
molt renovat i rejovenit, combi-
na l’experiència dels veterans amb 
l’energia dels joves tant en l’àmbit 
musical com interpretatiu”. La in-
clusió de vuit cantants professio-
nals que enriqueixin l’espectre de 
colors per potenciar-ne la perso-
nalitat tímbrica és una altra de les 
novetats que diumenge podran 
començar a apreciar-se. 

Aquesta nova etapa del Lieder 
Càmera també ha de servir per 
convertir-lo en un referent abso-
lut al país sobrepassant l’alt pres-
tigi de què gaudeix des de fa anys. 
Aquesta reputació i eficàcia musi-
cal li han merescut actuacions re-
currents amb orquestres estables 
com l’OBC i altres formacions 
prestigioses i directors de relleu 
internacional com Valery Gergiev.

MÚSICA  El cor sabadellenc i Josep Vilà i Casañas se 
sumaran als actes de cloenda del 150è aniversari de la 
parròquia amb un concert diumenge a les 18 h

El Lieder Càmera tancarà 
l’any dedicat a La Puríssima
Albert Ferrer Flamarich  •  @AlbertFFlamari1 #150anyPurissima #CorLieder
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