CONXITA BADIA, HOMENATJADA AMB MOTIU
DELS 125 ANYS DEL SEU NAIXEMENT
L’Associació Conxita Badia i el Teatre de Sarrià promouen un acte per recordar
l’artista amb una selecció de cançons que va inspirar, que se li van dedicar o que va
compondre
El proper 28 d’octubre a les 20h, Sarrià acollirà l’acte central de les activitats que
enguany commemoren el 125 aniversari de l’artista Conxita Badia. Hi va néixer quan
era una vila i quan justament també naixia el
Centre i Teatre de Sarrià on se celebrarà
l’homenatge, és on tornà després de quasi una
dècada d’exili per Europa i Amèrica i és on morí el
1975. Per tot aquest lligam i coincidint amb
aquesta doble efemèride, aquest equipament i
l’Associació Conxita Badia s’han unit per promoure
un acte molt especial que tindrà la música com a
contingut central, proposant un recorregut per una
selecció de les cançons que la reconeguda
liederista va inspirar entre compositors i poetes
catalans i americans, les que aquests li van
dedicar, o que va compondre per al cant i el piano,
instrument en el qual també excel·lí.
Maria Teresa Garrigosa (soprano) i Raúl Sandín
(guitarra) oferiran la selecció de cançons en un projecte ideat per aquest guitarrista
mexicà i que va entusiasmar de seguida la també musicòloga. Garrigosa és justament
qui coordina el Cicle Dones i Compositores que enguany arriba a la VIII edició.
Ambdós formaran duet, amb la col·laboració en aquesta ocasió especial del pianista
Pau Casan i Bonet i del violinista Francesc Guzmán i Bonet, ambdós besnéts de
Conxita Badia. Conduirà l’acte Carles Duarte.

FER CONÈIXER L’ARTISTA 360º
Badia, coneguda sobretot per la seva faceta com a cantant i musa, era també una
gran pianista i constanment creava, asseguda davant del piano. No obstant, aquesta
faceta de compositora que tenia roman encara força desconeguda. Per això, la
selecció de cançons del concert inclourà algunes de les seves composicions per tal
de fer-les conèixer. A més, al llarg del concert es podran sentir obres que ella va
inspirar o que li van ser dedicades per altres compositors catalans i americans (Enric
Granados, Carlos Guastavino, Narcís Bonet...). Igualment s’interpretarà una cançó
d’una altra compositora i sarrianenca il·lustre, Carme Karr, àvia de qui més endevant
esdevindria el gendre de la Conxita Badia com a marit de la seva filla Carmen, Josep
Maria Ainaud de Lasarte, desaparegut enguany fa just una dècada.
A més, al hall del teatre s’instal·larà una petita exposició al voltant de l’artista, de la
seva vida, la seva història personal i professional i com la veien altres músics i artistes
contemporanis.

CELEBRANT ELS 125 ANYS DE CONXITA BADIA
En el marc d’aquest aniversari, aquests dies se celebren altres concerts dedicats a
l’artista amb la seva música. Destaquen entre altres el del Festival de les Arts i la
Guitarra Art Llobet 2022 el 29 d’octubre a les 18h30 al Saló d’Art Miquel Llobet del
Casal Can Travi de Barcelona, l’11 de noviembre a les 20h al Centre Cívic Pere
Pruna de Barcelona i el del 14 de novembre, coïncidint amb el dia del seu
naixement, a la Biblioteca de Catalunya, on hi ha dipositat el Fons Conxita Badia.
Els darrers mesos han precedit d’altres concerts i esdeveniments en record seu al
Barcelona Festival of Song, al Cicle de Concerts de Primavera del Foment Vilanoví,
entre altres, a més de conferències i de la celebració dels Premis Lied Conxita
Badia.
Ens agradaria molt poder comptar amb la teva presència.
Per a més informació, et pots posar en contacte a través de l'adreça
electrònica: projectes@centredesarria.cat.
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