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Dimecres 17 d'agost 21:00 h

L'Ajuntament de Moià i Joventuts Musicals de Moià

atorguen un premi extraordinari dins del Concurs

Internacional de Cant Tenor Viñas que s'organitza

anualment al Gran Teare del Liceu de Barcelona adreçat

al millor cantant català que paticipi en el concurs.

D'aquesta manera es vol recolzar i impulsar la carrera

dels joves cantants del nostre país i donar-los una ocasió

per actuar davant del públic.

Aquest any el premi ha recaigut en la soprano Laura

Brasó.

Programa
Guanyadora del premi al Millor cantant català del

Concurs Viñas

CARLOS GUASTAVINO

La Rosa y el Sauce

Ya me voy a retirar

Bonita rama de sauce

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ach ich fühl’s - Die Zauber�öte

Deh vieni non tardar - Le Nozze di Figaro

GEORGES BIZET

Comme autrefois - Les pêcheurs de Perles

PAUSA

GIACOMO PUCCINI

Tu che di gel sei cinta - Turandot

Signore ascolta - Turandot

Donde lieta - La Boheme

MANUEL FERNANDEZ CABALLERO

Esta es su carta - Gigantes y Cabezudos

FRANCISCO ASENJO BARBIERI

A través de mis cristales - Sueños de Oro

FEDERICO MORENO TORROBA

La Petenera - La Marchenera

LAURA BRASÓ, soprano -
BERTA BRULL, piano

Una proposta de Concurs Tenor Viñas



Organitzen: Col·laboradors: Amb el suport de:

Laura Brasó, soprano

Laura Brasó, nascuda a Barcelona el 1996, va tenir el seu primer contacte amb la música a primerenca edat a través del

piano, la viola i el cant coral. Als 14 anys inicia els seus estudis de cant amb la mezzo-soprano Francesca Roig. Uns anys

més tard va continuar la seva formació en cant líric al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

Durant aquests anys ha tingut l'oportunitat de realitzar classes de cant amb artistes destacats com el baríton Joan

Pons, el director i compositor Miquel Ortega, la soprano Mariella Devia, el baríton Carlos Álvarez o el tenor Jaume

Aragall entre d'altres.

La jove soprano ha estat guardonada en diverses ocasions pel Concurs Mirna Lacambra per participar en la seva Escola

d'Òpera. En la seva trajectòria més recent destaquen el primer premi en el XV Concurs Internacional de Música de les

Corts a l'any 2019 així com diversos premis en el VI Concurs de Cant d'Òpera de Tenerife. Al 2021 va ser �nalista de

l'XXXVIII Concurs de Cant de Logronyo on va obtenir un premi per participar en una producció al Teatre Campoamor

d’Oviedo. A principis de 2022 la soprano catalana ha estat �nalista del 59è Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas

on a més ha obtingut 5 premis extraordinaris.

El seu debut operístic va ser en 2015 amb el paper de Frasquita de Carmen de Bizet al Teatre-Auditori de Sant Cugat.

Entre altres actuacions destaquen els rols de Cherubino i Barbarina de Le Nozze di Figaro al Teatre de la Faràndula de

Sabadell. L'any 2019 va actuar com a solista en el Concert de Nadal de “Teatro del Lago” de Xile. Al 2021 debutava al

Teatre de la Maestranza de Sevilla amb el rol de Frasquita. D’entre les seus pròxims compromisos destaca el seu debut

a Itàlia, al Teatre Petruzzelli de Bari.

Berta Brull Sardaña, piano

Neix l’any 1993. S’inicia en el món de la música des de ben petita, de la mà de la seva mare i també pianista, Marta

Sardaña. Es forma al conservatori de la seva ciutat, Tarragona, en dues especialitats instrumentals: Piano i oboè,

otenint així el grau professional d’ambdós instruments. Acaba el grau professional amb una mitjana d’excel·lent i li és

atorgat el Premi Extraordinari de piano. Acaba el grau d’interpretació de piano a l’ESMUC amb les màximes

quali�cacions.

Ha actuat en espais de renom com l’Auditori Pau Casals del Vendrell, la Pedrera-Casa Milà a Barcelona, al Teatre Keiros

de Roma, al Teatro Filarmonico de Verona o a la Chapel de l’Old Royal Naval College, a Londres. S’interessa pel món líric

i és en aquest moment que focalitza la seva activitat en la �gura del pianista repertorista. Es forma en aquesta

disciplina amb Ricardo Estrada, Mark Hastings, Margherita Colombo i Enza Ferrari.

Al 2015, obté el 1er premi al Concorso internazionale Elsa Respighi de Verona (Itàlia). Ha estat la pianista o�cial del FIMT

(Festival internacional de música de Tarragona), així com del Concurs Internacional de música de Les Corts, en la

categoria de cant. Ha acompanyat prestigioses veus com les de Begoña Alberdi, Simón Or�la i Katerina Tretyakova,

entre d’altres; així com també classes magistrals de Roberto Accurso, Jaume Aragall i Montserrat Caballé.




