
 
 
La pianista Maria Canyigueral i el divulgador musical 
Joan Vives presenten la segona edició del Cicle de 
Música de Cambra del Teatre de Sarrià 
 

DIMARTS 22 DE MARÇ DE 2022 | 12:00h 
AL TEATRE DE SARRIÀ 
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AL TEATRE DE SARRIÀ 
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Bonvolgut/da, 
  
Des del Teatre de Sarrià ens plau convidar-te a la presentació oficial de la segona edició 
del cicle de Música de Cambra del Teatre de Sarrià. Un cicle dirigit per la reconeguda 
pianista catalana Maria Canyigueral, conjuntament amb el Teatre de Sarrià. 
  
El proper dimarts 22 de març a les 12:00h, el centenari Teatre de Sarrià acollirà una 
roda de premsa en què es presentaran les novetats que trobarem aquest any 2022, amb la 
presència de: 
  
- Maria Canyigueral, pianista i directora musical del cicle. 
- Joan Vives, flautista de bec, professor d’història de la música, divulgador musical i locutor-
redactor de Catalunya Música. 
- Montserrat Morera, Presidenta del Centre i Teatre de Sarrià. 
  
Tanmateix, per a aquelles persones que no puguin desplaçar-se fins el Teatre de Sarrià, la 
roda de premsa també s'emetrá de manera telemàtica pel canal de Youtube del Teatre de 
Sarrià. 

INSCRIU-TE 
 

 

https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVazSJFSt1
https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVBDKu8G62
https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVBDKu8G62
https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVXLOTtHQ3


EL CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA 
any 2022 
  
El cicle de Música de Cambra del Teatre de Sarrià neix l’any 2021 amb l’entusiasme 
d’impulsar una nova oferta musical a la ciutal Comtal amb l’objectiu d’esdevenir un reclam 
cultural de referència, tant per la qualitat i diversitat de la seva programació, com pel renom i 
trajectòria internacional dels intèrprets, amb gran afluència d’artistes de casa nostra. 
 
En aquesta nova edició, durant la primavera i la tardor de 2022, podrem escoltar un total de 
set propostes musicals de compositors i compositores com Chopin, Granados, Mompou, 
Mozart, Beethoven, César Franck, Debussy, Maurice Ravel, R. Schumann, Jordi Cervelló, 
Brahms o Clara Schumann. Totes elles de la mà de grans artistes internacionals com 
Maria Florea, Ramon Bassal, Lana Trotovsek, Sebastien Hurtaud, David Alegret, Isabel 
Villanueva, Cristina Segura, Pau Codina, així com la directora del cicle, Maria 
Canyigueral. 
 
A més a més, degut a l’èxit que va tenir en la última edició, el divulgador musical Joan 
Vives ens comentarà alguns dels concerts. 
  
  
> MÉS INFORMACIÓ DEL CICLE 
 

Ens agradaria molt poder comptar amb la teva presència. 
Per a més informació, et pots posar en contacte a través de l'adreça 
electrònica: comunicacio@centredesarria.cat. 
 

Coordialment, 

 

Centre i Teatre de Sarrià 
c/ Pare Miquel de Sarrià, 8 
08034 Barcelona 
 
Telf. 93.203.97.72 
www.centredesarria.cat 
www.teatredesarria.cat 
 

https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVazSJFSt4
https://link.epgn.net/click/s/EBz1F8qPC9t3l5tBVvDDk5gm5

