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RECITAL DE CANT

Montserrat Seró, soprano
Álvaro Metzger, piano

CONCERT DE CLÀSSICA

Amb la col·laboració de:

Patrocina:

Organitza:

PROGRAMA MUSICAL

F. Poulenc
Hotel (Banalités)
Voyage à Paris (Banalítés)
Les chemins de l’amour

E. Satie
Je te veux

E. Toldrà
Cançó incerta
Festeig
Maig
Cançó de grumet

F. Mompou
Damunt de tu només les flors
(Combat del somni)
Jo et pressentia com la mar
(Combat del somni)
Cançó i dansa

X. Montsalvatge
Cinco canciones negras
 I. Cuba dentro de un piano
 II: Punto de habanera
 III. Chévere
 IV. Canción de cuna para dormir
  a un negrito
 V. Canto negro

  CURRÍCULUM

Montserrat Seró i Casals

Neix a Lleida. Allí comença els seus primers estudis musi-
cals amb el violí a l’edat dels 6 anys. Als 22 anys s’inicia 
amb el cant líric i entra en el Conservatori Superior del 
Liceu de Barcelona. Continua la formació especialitzant-se 
en el gènere de la cançó de la mà dels mestres del Màster 
en Lied del ESMUC.
Actualment, està treballant i cercant els rols operístics més 
adequats per la seva veu. Ha format part concorreguda-
ment en el Festival LIFE Victoria, del qual ha estat selec-
cionada i becada com a LIFE New Artist, i en la pròxima 
edició també la hi trobarem. Allí també ha estrenat el seu 
propi espectacle “Cabaret Internacional”. Un recital que 
viatja des de la romança de sarsuela, el cuplet, la chanson, 
art song fins a arribar al jazz, traçat per la història de la 
seva protagonista.
Forma part de “Jazz Noces de Fígaro”, espectacle que fu-
siona el jazz i l’òpera, creat i dirigit per Paco Mir del Trici-
cle. El seu interès per l’amplitud d’estils musicals l’ha por-
tat a endinsar-se en projectes de recerca i creació de nous 
repertoris, la música contemporània i la fusió amb l’ex-
pressió corporal.

El motor artístic el descobreix en aquells moments que 
només passen dins el canal comunicatiu entre l’art i les 
persones.

Àlvaro Metzger

Nascut a Girona l’any 1991, Nascut a Girona l’any 1991, 
als deu anys ingressa a l’Escolania de Montserrat, on estu-
dia piano, violoncel i orgue. Cursa els estudis de Piano al 
Conservatori de Badalona i seguidament, cursa els estudis 
d’orgue al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, 
on és guardonat amb el Premi d’honor a l’acabar. Durant 
aquests anys va ser organista titular a la Parròquia de San-
ta Maria de Barberà del Vallès i va guanyar el 1r Premi en 
els 11 ns. Premis d’Interpretació del Conservatori de Mú-
sica Isaac Albèniz de Girona.
Després d’una breu etapa al Taller de Músics, on s’inicia 
en el Jazz, es trasllada a Holanda per cursar els estudis 
superiors d’Orgue i de Piano. Debuta com a solista d’orgue 
a l’Orgelpark d’Amsterdam, tocant amb l’orquestra de cor-
da del Conservatori d’Amsterdam. Des de llavors, combina 
la seva activitat com a organista, pianista, repertorista i 
docent, amb altres disciplines com la composició, la im-
provisació i el cant coral. Darrerament, ha actuat al Palau 
de la Música i a la basílica de Montserrat com a solista 
d’orgue, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès 
i l’Escolania deMMontserrat.

https://concursjmm.wixsite.com/concursmirabent

