Encant del cant amb Mariona Sagarra
Concert impressionant a Steckborn
"Dorm una cançó en totes les coses, somniant i somniant, i el món comença a cantar, si tan
sols encertes la paraula màgica." Aquest vers de Joseph von Eichendorff descriu amb encert el
concert de la cantant catalana Mariona Sagarra. "Cants i encants" anomena la cantant el seu
concert de cançons que va donar el dissabte 2 de juny en el "taller de cultura zum Obern Haus"
a Steckborn. El que fa la cantant Mariona Sagarra amb la seva veu sembla verdadera màgia.
Segons la cançó o el tema, cantava a‐capella o s'acompanyava ella mateixa amb el e‐piano.
Un cop més va conduir amb les seves cançons en espanyol i català a través tota l'amplada dels
sentiments humans. Encara que, condicionat per l'idioma, no totes i tots els escoltants van
poder seguir el text de les cançons, la cantant va crear gràcies a la seva professionalitat i
personalitat un contacte intensiu i directe amb el públic, que feia oblidar que no es podien
entendre totes les paraules.
MS va estudiar cant i composició. Així eren, amb excepció d'algunes cançons clàssiques cóm el
cant de la Sibil∙la medieval, totes les músiques obres de la mateixa cantant. Textos i poesies
d'autors catalans i espanyols eren la base de les seves cançons. Molts textos eren de la
poetessa Montserrat Abelló (1918 ‐ 2016), molt coneguda en Espanya. Eren poemes molt a
prop de la vida, cóm MA va haver de fugir durant la guerra civil i vivia vint anys en el exili.
El món de so d'aquesta cantant extraordinària va estimular al públic a un intercanvi intensiu
amb l'artista. Gaudint de l'aperitiu ric, cóm és costum en el "taller de cultura", es va parlar per
molta estona sobre la música, el món de les cançons i Catalunya, la pàtria de la cantant. Així
també el segon concert de la cantant MS va resultar un gran èxit.
Cantar és respirar és viure
"Es increïble, el que Mariona Sagarra pot fer amb la seva veu, sobretot quan l’amplia al cor,
ella tota concentrada però al mateix temps relaxada i enjogassada. Cantar és per a ella, això
penso, cóm és respirar per altres persones," va dir una escoltant qui va venir expressament de
Zollikon. I efectivament, cantar es la vocació per aquesta cantant.
Ja tard i en un cercle petit, MS va cloure la seva actuació d'aquest any en el "Obern Haus" amb
un bis impressionant, en el qual la seva gran riquesa musical i vocal es va expressar plenament
un cop més. Els escoltants van deixar el "Oberes Haus" molt feliços i van fer prometre a MS de
tornar aviat a Steckborn.
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Foto: La màgica/encantadora de veu MS durant la seva actuació en Steckborn.

