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1. PRESENTACIÓ DEL RESSONA, FESTIVAL DE MÚSICA DE CARDEDEU, A LA SALA 
DE LES COLUMNES DE L’AJUNTAMENT.

Aquesta XVII edició del Festival de Música, organitzat per l’Agrupació Coral Car-
dedeuenca, ha estat una edició marcada per la innovació, que sempre és un ob-
jectiu prioritari en l’organització del festival. Per dissetena vegada podem afir-
mar que hem fet aconseguit, un any més, la nostra fita:  aconseguir un festival 
ple d’emocions i bones actuacions. 

El dijous 3 de març de 2015 
va tenir lloc la presentació 
del Festival a la Sala de les 
Columnes de l’Ajuntament 
de Cardedeu. La introduc-
ció va anar càrrec del nostre 
president, Jaume Sala,  que 
va explicar el contingut del 
Festival i les novetats més 
importants d’enguany, entre 
les quals destacava un nom 
propi per al Festival ‘RESSO-
NA’, que el fes ser diferent 
d’altres. També va parlar 
d’una nova activitat dintre 

Valoració
DIJOUS, 3 DE MARÇ
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del programa del Festival, com és la projecció d’una pel·lícula amb la introducció 
del musicòleg Joan Vives, conegut per a tothom. 
Tot seguit, van intervenir-hi l’alcalde de Cardedeu, Enric Olivé, i la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament, Marta Cordomí.
A la presentació també vam poder comptar amb un tastet de l’actuació que, pos-
teriorment, farien al Festival el combo Kazoo’s de l’Escola Viulamúsica de Carde-
deu. I vam  acabar fent un brindis amb cava i  degustació de pastissos.

Valoració
DIJOUS, 3 DE MARÇ
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1. THAT DARKNESS. EVA FERNÁNDEZ GROUP AL CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU.

El festival de música començava amb aquesta cantant i saxofonista, acompanya-
da per la seva banda. Ens va presentar el seu nou disc, que inclou una composició 
de la mateixa cantant. That Darkness és el títol del primer treball discogràfic 
d’Eva Fernández i el seu quintet, enregistrat sota el segell discogràfic del Taller 

de Músics. El disc inclou el 
tema propi d’Eva Fernández 
que dóna nom al disc, That 
Darkness, i compta amb la 
participació de Pablo Fer-
nández i Pere Martínez com 
a artistes convidats. 
En la seva vessant de solista, 
la veu de l’Eva va crear un 
ambient molt íntim entre el 
públic. El trompetista i pia-
nista van aconseguir entu-
siasmar el públic. Van sonar 
temes tant coneguts com 
My favourite things, Dream 
a little dream o El día que 
me quieras.

Valoració
DIVENDRES, 11 DE MARÇ
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Valoració
DISSABTE, 12 DE MARÇ

1. ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE CARDEDEU: 
LLUÍS COLLELL, VIULAMÚSICA I CAN CANTURRI A LA PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ.

Al matí, van tenir lloc les diferents actuacions dels alumnes que senten la seva 
passió per la música, que enguany es van poder fer totes al carrer gràcies al bon 
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Valoració
DISSABTE, 12 DE MARÇ

temps. A les actuacions hi havia solistes i grups de dos a més membres i també 
alumnes de totes les edats, així com tota mena d’instruments que aprenen a 
tocar a les classes. Per a molts d’ells aquest festival era la seva primera actuació 
en públic i els nervis estaven a flor de pell, però això no va impedir que el públic  
gaudís d’un matí ple de diversitat musical, sobretot de pop rock en anglès.
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Valoració
DISSABTE, 12 DE MARÇ

2. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA COPYING BEETHOVEN AL TEATRE L’ESBARJO DE 
CARDEDEU AMB INTRODUCCIÓ DEL MUSICÒLEG JOAN VIVES.

Aquest any el Festival, seguint amb la seva voluntat innovadora, va presentar una 
nova activitat: la projecció d’una pel·lícula de temàtica musical sobre els últims 
anys de la vida de Ludwig van Beethoven. L’explicació prèvia de l’expert i reco-

negut musicòleg Joan Vives 
va ajudar a entendre i situar 
el context de la projecció, i 
va fer que en gaudissin molt 
més els que ja l’havien vista. 
Tothom va quedar-ne molt 
satisfet. El teatre es va omplir 
amb aquesta nova activitat, 
que  va ser molt exitosa.
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Valoració
DISSABTE, 12 DE MARÇ

3. L’ÀNIMA DEL PAISATGE. COR DE CAMBRA FÒRUM VOCAL AL CENTRE CULTU-
RAL DE CARDEDEU.

El repertori d’aquest cor comprèn des de la música medieval fins al nostre segle. 
Aquest cop amb la presentació del programa per a cor i piano, L’ànima del pai-
satge, que combina dos compositors d’estil molt diferents Edward Elgar i Eduard 

Toldrà. A l’ombra del lledo-
ner, Maig i Menta i farigola, 
entre d’altres obres escolta-
des, a través de les delicades 
i fines veus del cor i la bona 
direcció de Xavier Sans, van 
fer delectar el públic.  A més, 
als cantaires de la coral car-
dedeuenca ens va donar im-
puls per preparar el reper-
tori que aquest any incloïa 
algunes obres del Toldrà.
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Valoració
DIUMENGE, 13 DE MARÇ

1. BALLADA AMB CARDANSES I EL GRUP TERRA DE SONS A LA PLAÇA D’ANSELM 
CLAVÉ.

Al matí ens va fer bon temps per aprendre  i divertir-nos ballant diferents dan-
ses tradicionals amb la col·laboració d’aquesta coneguda entitat del nostre po-
ble. Vam aconseguir engrescar tot tipus de públic, de més grans a més petits, 

així com els cantaires.  Feia 
goig de veure com vam om-
plir la plaça de balls, danses 
i alegria. Acompanyats pel 
grup amant del folk Terra de 
Sons, que va instruir-nos en 
els passos de danses d’arreu 
i va animar la ballada amb la 
flauta travessera, flautes de 
bec i la guitarra.
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2. LES SET ÚLTIMES PARAULES DE CRIST A LA 
CREU DE F.J. HAYDN. QVIXOTE QUARTET AL CEN-
TRE CULTURAL DE CARDEDEU.

Sens dubte, el plat fort del festival d’aquest any. 
Aquesta formació de cambra que ha recorregut 
mig món va interpretar l’obra encarregada al 
compositor de la Confraria de la Santa Cueva de 
Cadis per ser estrenada Divendres Sant. Aquesta 
obra relacionada amb la celebració de la Setma-
na Santa cristiana consisteix en 7 adagios, prece-
dits d’una introducció també lenta, i conclou amb 
un terratrèmol ferotge, ràpid i fortíssim. Diversos 
sentiments humans com la lluita, el perdó, l’amor, 
la ràbia hi van ser presents mentre sonaven les 
cordes d’aquests professionals d’alt nivell. No era 
estrany que se’ns posés la pell de gallina en molts 
moments de l’actuació en què sonaven les cordes. 
Una obra d’art fantàstica, un gran luxe i plaer per 
al públic assistent.

Valoració
DIUMENGE, 13 DE MARÇ
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Estat de comptes

SUPERÀVIT 79

TOTAL INGRESSOS 13.569

Subvenció Ajuntament 3.000 
Programa. CAT 1.275 
Patrocinadors i Col·laboradors 5.821 
Recaptació Concerts 3.473 

 

TOTAL COSTOS 13.490

Catxets Actuacions 6.218 
Publicitat 0 
Programes de mà i cartelleria 2.550 
Pancartes i lona patrocinadors 1.047 
Infraestructura concerts 2.993 
Organització i direcció 682 
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Patrocinadors

Organitza:

www.agcc.cat

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l’ajut inestimable de 
les entitats, empreses i particulars que han cregut en aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

i la col·laboració de:

amb el suport de:

el patrocini de:

PEIXATERIA
SOLDEVILA

FLECA
LA COCA
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Suports de promoció
Cartell actuacions al Centre Cultural

Organitza:

www.agcc.cat

Col·laboradors:

Actualització de la programació a: www.agcc.cat

  un cap de

      setmana

que sona bé!

divendres 11 de març a les 21.00 h

dissabte 12 de març a les 20.00 h

diumenge 13 de març a les 18.30 h

EVA FERNÁNDEZ GRUP

COR DE CAMBRA FÒRUM VOCAL

QVIXOTE QUARTET

That Darkness

L’Ànima del paisatge

Les set últimes paraules 
de Crist a la creu

PREU: 12 €

PREU: 6 €

PREU: 12 €

17è Festival de Música
de Cardedeu · 2016
des del divendres 11 al diumenge 13 de març

al Centre Cultural de Cardedeu

re  ona
FESTIVAL

patrocina:

patrocina:

patrocina:
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Suports de promoció
Cartell actuacions matinals

Organitza:

www.agcc.cat

Col·laboradors:

Actualització de la programació a: www.agcc.cat

  un cap de

      setmana

que sona bé!

17è Festival de Música
de Cardedeu · 2016
des del divendres 11 al diumenge 13 de març

a la plaça d’Anselm Clavé de Cardedeu

re  ona
FESTIVAL

dissabte 12 de març a les 10.30 h

diumenge 13 de març a les 12 h

LLUÍS CULLELL · VIULAMÚSICA · CAN CANTURRI

amb la música de
TERRA DE SONS

alumnes escoles de música

Ballada amb Cardanses

GRATUÏT

GRATUÏT

•

patrocina:

patrocina:
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Suports de promoció
Programa oficial

un cap de
      setmana
que sona bé!

17è Festival de Música

de Cardedeu · 2016
17è Festival de Música

17è Festival de Música

17è Festival de Música

re  ona
FESTIVALre  onare  onare  onare  onare  ona

des del divendres 11

           
al diumenge 13 de març

Organitza:

www.agcc.cat

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l’ajut inestimable de 
les entitats, empreses i particulars que han cregut en aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

i la col·laboració de:

amb el suport de:

el patrocini de:

PEIXATERIA
SOLDEVILA

FLECA
LA COCA

Ressona!

Hem batejat el nostre estimat Festival de Música de Cardedeu. Volem 
que per molts anys la bona música ressoni per tota la vila i per això 
li hem posat NOM, un nom que tots recordarem fàcilment i que ens 
evocarà un cap de setmana musical, que esperem i recordem.

Enguany no sols estrenem nom, també estrenem cinema. Sempre 
hem volgut fer alguna activitat diferent i paral·lela als concerts i 
actuacions musicals, i per això us proposem veure una bona pel·lícula 
de temàtica musical com és Copying Beethoven i, a més, amb la 
brillant introducció d’un excel·lent comunicador i musicòleg com és en 
Joan Vives.

I també serà novetat el format de les actuacions al carrer. Després 
de l’èxit assolit amb les activitats que es feren conjuntament amb 
altres entitats, durant la celebració del centenari, hem demanat la 
col·laboració de gent que està treballant en el món de la música a 
Cardedeu. 

Per això, el dissabte podrem veure i escoltar diferents actuacions que 
ens preparen les tres escoles de música de Cardedeu: Lluís Cullell, 
VIULAMÚSICA i Can Canturri. Una bona manera d’omplir de música el 
carrer i de conèixer la feina que fan les escoles.

I el diumenge, de la mà de l’entitat Cardanses, farem una bona ballada 
amb la música del grup Terra de Sons.

Esperem que gaudiu molt d’aquest primer Ressona!, que ja és el 
XVII Festival de Música de Cardedeu.

Jaume Sala Riera

President Agrupació Coral Cardedeuenca

Veus per Escoltar!

Organitza:

www.agcc.cat

2

QUI SOM CARDANSES?
A partir d’una ballada de sobretaula sota 
l’ombra dels Pinetons, a la Festa Major 
del 2014, una colla de cardedeuencs 
vam constituir Cardanses amb l’objectiu 
d’ensenyar i engrescar la gent amb els 
balls d’arrel tradicional del nostre país, 
d’Europa i de més enllà.
Els beneficis de la dansa per al cos i 
la ment es mostren amb evidència a la 

cara dels dansaires i Cardedeu, que és 
un poble ballador (sardanistes, tallers de 
ball de bot, de country, de sevillanes…), 
ha acudit amb fidelitat a les ballades 
de Cardanses —gairebé sempre amb 
actuacions en directe—, on també ens 
visita gent de la rodalia i de més enllà de la 
comarca. Mentre Cardedeu i el cos ens ho 
demani, Cardanses hi serà.

patrocina:

BALLADA AMB CARDANSES 12.00 h

diumenge

de març

11
1213

AMB LA MÚSICA DE  
TERRA DE SONS (GRUP FOLK)

PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ

Gratuït

12

Copying Beethoven (Copiant Beethoven) 
és un drama històric de 2006, dirigit per 
la directora polonesa Agnieszka Holland, 
centrat en els últims anys de Ludwig van 
Beethoven.
La pel·lícula està protagonitzada per Ed 
Harris i Diane Kruger, i presenta una història 
fictícia sobre la relació de Beethoven amb la 
seva copista, Anna Holtz.

Argument
Any 1824: Bethoven està acabant la 
novena simfonia amb molts problemes a 
causa de la seva sordesa. Pocs dies abans 
de l’estrena, les partitures dels músics 
estaven sense copiar.
 Anna Holtz, de 23 anys, és una aspirant a 
compositora que intenta trobar la inspiració 
i prosperar en la capital mundial de la 
música, Viena. Anna, que estudia en un 
conservatori de música, treballa en una 
coneguda editorial on, després d’una sèrie 
de casualitats, se li ofereix l’oportunitat de 
ser la copista del músic més gran i voluble 
que viu en la seva època: Ludwig van 
Beethoven.
El compositor contracta Anna, però amb 
algunes reserves, ja que és una dona en 
un món tradicionalment reservat als homes. 

Ella demostra els seus dots per a la música 
ajudant Beethoven amb la simfonia i deixarà 
perplex el mestre. La novena simfonia és 
un èxit rotund i el compositor comença a 
treballar en la seva gran fuga. Però tant 
Anna com el públic no entenen l’obra i la 
consideren lletja. Això desanima Beethoven 
i ho paga amb Anna, maltractant-la.

patrocina:

COPYING BEETHOVEN 17.00 h

5€

dissabte

de març

11
1213

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA AMB INTRODUCCIÓ  
DEL MUSICÒLEG JOAN VIVES

TEATRE L’ESBARJO

8

Contemporani i clàssic, audaç, fresc 
i elegant. Això i més es podria dir de 
l’aproximació d’Eva Fernández al jazz. 
That Darkness és el títol del nou disc 
de la cantant i saxofonista, així com 
de la composició de la mateixa Eva 
Fernández inclosa en aquesta col·lecció 
de cançons. Acompanyada per la sòlida 
banda que lidera David Pastor juntament 
amb Josep Lluís Guart, Pere Foved, 
Miquel Ángel Cordero i amb Pablo 
Fernández de convidat, ha aconseguit 
un àlbum sorprenentment ric, que combina 
fluids ritmes amb sòlids beats, aires 
brasilers, brillants solos i tòrrides balades.

Eva Fernández arrisca (i triomfa) amb una 
càlida i jazzística aproximació a Love is a 
losing game, d’Amy Winehouse; a duo amb 
el cantaor Pere Martínez fonen flamenco, 
tango i jazz, i lliuren una imprevisible 
versió d’El día que me quieras (el clàssic 
immortalitzat per Carlos Gardel el 1934). 
La veu d’Eva Fernández sona lleugera a 
Everytime we say goodbye, vivaç a Never 
will I marry, i les seves interpretacions al 
saxo són desafiadores des del principi al 
final. Talent i complicitat, joventut i 
experiència: That Darkness emociona, 
reelabora clàssics i busca el camí per a 
crear els que ho seran.

divendres

de març

11
1213

EVA FERNÁNDEZ GRUP 21.00 h

CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

12€

THAT DARKNESS 

patrocina:

4

El Qvixote Quartet va néixer l’any 2006. 
Ben aviat són premiats als concursos de 
música de cambra de Vinaròs (2006) i 
Lucena (2007). Tot seguit emprenen una 
sèrie de gires organitzades per Juventudes 
Musicales de España que els porta a 
actuar a bona part de l’Estat espanyol. 
Els primers premis als concursos Josep 
Mirabent i Magrans de Sitges (2007), 
Montserrat Alavedra de Terrassa (2008) 
i el Premi “Thomastik Infeld” al millor 
grup de cambra de L’Acadèmia Viena-
Praga-Budapest (2008), els consolida 
com un dels quartets emergents 
amb més projecció del nostre país.                                                                                                                                           
L’any 2008 entren a formar part de la 
European Chamber Music Academy on 
s’instrueixen en l’art del quartet de corda 
amb prestigiosos especialistes com H. 
Beyerle, J. Meißl, Ch. Richter, S. Ashkenazy, 
M. da Silva, A. Farulli, V. Mendelssohn, A. 
Kouyoumdjian, M. Ylönen, entre d’altres. 
Tanmateix, han rebut consells d’A. Bylsma, 
dels membres del Quartet Casals, G. 
Kurtàg, R. Dieltiens, J. Degen, K. Moretti, 
J. Klusson i F. Rados.  Han actuat a les 
principals sales i festivals del seu país i a 
França, Àustria, Alemanya, Itàlia, Suïssa, 
Bèlgica, Noruega, Finlàndia, Argentina, 
Uruguai, Bolívia, Veneçuela i Algèria. 

En el camp de la docència, cal destacar la 
seva tasca amb la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC). També han estat 
convidats personalment pel Mestre J. 
A. Abreu per col·laborar amb el Sistema 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Veneçuela, on han dut a terme concerts i 
classes magistrals arreu del país. Des de 
l’any 2012 imparteixen un curs intensiu de 
música de cambra per a joves a la Pobla 
de Cérvoles: el Q4 Stage. El seu bast 
repertori comprèn tres segles de 
música. Des dels inicis del quartet de 
corda, a mitjan segle XVIII, fins a estrenes 
d’obres contemporànies, prestant especial 
atenció a les grans obres mestres de tots 
els temps.     
   

patrocina:

QVIXOTE QUARTET 18.30 h

diumenge

de març

11
1213

LES SET ÚLTIMES PARAULES DE CRIST A LA CREU
CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

12€

14

Música per a cor i piano 
My idea is that there is music in the air, music all 
around us, the world is full of it and you simply 
take as much as you require. (Edward Elgar)

Què us sembla? Mai havia fet una cançó 
amb menys temps. Es veu que és la terra. 
Terra generosa en la qual tota germinació és 
breu. Sigui la terra, sigui en Carner, o sigui 
el que es vulgui, el fet és que la cançó és 
acabada. (Eduard Toldrà)

Elgar i Toldrà: dos estils lògicament ben 
diferents, atesos els contexts històrics i 
geogràfics diversos i, per descomptat, la 
personalitat creadora de cadascun dels 
compositors. Tot i així, i segons les citacions 
que acabem de llegir, semblaria que tots dos 
autors saben trobar en la natura una fecunda 
font d’inspiració.
Els dos nuclis principals sobre el quals es 
basteix aquest programa són: 
D’una banda, From the Bavarian Highlands, 
un conjunt de cançons compostes per 
Edward Elgar en record de l’estada que va 
fer la tardor de 1894 a l’Alta Baviera. Les 
lletres d’aquestes peces són adaptacions a 
l’anglès que l’esposa del compositor, Alice 
Elgar, va fer a partir de reculls de la lírica 
tradicional d’aquelles contrades.
I de l’altra, presentem una selecció de cançons 

d’Eduard Toldrà en arranjaments per a cor mixt. 
Tenint en compte que les cançons de Toldrà 
mereixen sens dubte un lloc preeminent en 
la música catalana del segle XX, el patrimoni 
coral se’n veu ara feliçment enriquit i ens 
permet gaudir de la gran i personalíssima 
música del compositor vilanoví –i dels versos 
dels més selectes poetes catalans– amb 
aquest nou format. 

Cor de cambra Fòrum Vocal 
Inicià les seves activitats a Barcelona l’any 
1994. 
Ha estat dirigit per Alfred Cañamero, Xavier 
Chavarria i Daniel Mestre. Des del gener 
de 2010, Xavier Sans se’n fa càrrec de la 
direcció. 
El cor ha treballat amb els directors Josep 
Prats, Guerassim Voronkov, Francesc 
Bonastre, Lluís Vila, Jerzy Salvarowsky, 
Laszlo Heltay, David Malet i Xavier Puig. 
Actualment Fòrum Vocal és un col·lectiu de 
35 cantaires amb una sòlida formació musical 
i una àmplia experiència en el món coral. 
El repertori del Fòrum Vocal comprèn 
des de la música medieval fins al nostre 
segle, amb programes a capella, grups 
instrumentals i orquestra. 
Fòrum Vocal pertany a la Federació 
Catalana d’Entitats Corals.

patrocina:

COR DE CAMBRA FÒRUM VOCAL 20.00 h

6€

dissabte

de març

11
1213

L’ÀNIMA DEL PAISATGE
CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

10

Aquest any pretenem omplir el Ressona 
de la música que es treballa dia a dia a 
les escoles de música de la vila. Una 
proposta nova, però que en el fons és un 
retorn als orígens, ja que a les primeres 
edicions del Festival es va fer així, amb un 
bon èxit. Esperem que sigui una proposta 
engrescadora i satisfactòria per a mestres, 
alumnes i, no cal dir, per a la gent que ens 
parem a escoltar-los i a gaudir-ne.

patrocina:

10.30 h

dissabte

de març

11
1213

10.30 hESCOLES DE MÚSICA DE CARDEDEU

ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS DE  
LLUÍS COLLELL, VIULAMÚSICA I CAN CANTURRI 

PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ

ESCOLA DE MÚSICA  
LLUÍS CULLELL 
Creada el 1982 al bressol de la Coral 
Cardedeuenca, el seu nom és un 
homenatge a Lluís Cullell, expresident 
de la coral i impulsor de l’escola. Sota 
la direcció d’en Josep Subiranas, 
l’escola es va constituir en cooperativa 
independent de la coral i, des de 1996, 
la dirigeix la Katherine Raymond. Al llarg 
de gairebé 35 anys de col·laboració 
estreta amb l’Ajuntament de Cardedeu 
(sense arribar a ser escola municipal), 
centenars de cardedeuencs s’han 

apropat a la música i un bon nombre 
s’hi han dedicat professionalment. Tenir 
’edat’ no vol dir estar ancorat al passat 
i, amb un professorat altament qualificat, 
el centre ha estat sempre al capdavant 
de la innovació en l’educació musical. 
Escola creadora fa més de 15 anys del 
lema “Aprendre música fent música”, 
es dedica a complir amb profunditat 
cadascuna de les seves quatre paraules: 
Aprendre i comprendre – Música de tot 
tipus – Fent amb criteri i passant-ho bé – 
L’art d’expressar-se musicalment. 

Gratuït

10.30 h
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divendres 11 de març a les 21.00 h. Centre Cultural de Cardedeu
Eva Fernández Grup. THAT DARKNESS 

dissabte 12 de març a les 10.30 h. Plaça d’Anselm Clavé
ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS DELS ALUMNES DE LES ESCOLES 

DE MÚSICA DE CARDEDEU. Lluís Cullell, VIULAMÚSICA i Can Canturri.

dissabte 12 de març a les 17.00 h. Teatre l’Esbarjo
Projecció de la pel·lícula COPYING BEETHOVEN  
amb introducció del musicòleg JOAN VIVES.

dissabte 12 de març a les 20.00 h. Centre Cultural de Cardedeu
Cor de Cambra Fòrum Vocal. L’ÀNIMA DEL PAISATGE

diumenge 13 de març a les 12.00 h. Plaça d’Anselm Clavé
Ballada amb Cardanses amb la música de TERRA DE SONS (GRUP FOLK)

diumenge 13 de març a les 18.30 h. Centre Cultural de Cardedeu
Qvixote Quartet. LES SET ÚLTIMES PARAULES DE CRIST A LA CREU

dijous 3 de març a les 19.00 h
Sala de les columnes de l’ajuntament de Cardedeu
COMBO KAZOO’S de l’Escola VIULAMÚSICA

Venda anticipada a la web: www.cecuca.cat

Actualització de la programació a: www.agcc.cat

des del divendres 11

           
        al diumenge 13 de març

PROGRAMA GENERAL

PRESENTACIÓ

12€
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5€

6€
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Terra de Sons neix l’any 2011, a partir 
de la complicitat i l’interès del seus 
components per la música i el ball folk, 
i les ganes de transmetre la cultura de 
diferents llocs del món a partir de la seva 
música i la seva dansa. Des d’aleshores, 
el grup va començar a recopilar danses 
d’arreu del món, principalment europees 
(masurques, scottish, valsos, xampanyes, 
borreies, gavotes, andros etc.), per oferir 
un ampli repertori del ball. Amb el pas 
del temps, i fruit de l’evolució musical i 
personal del grup, cada vegada interpreten 
més cançons de composició pròpia. La 
tímbrica del grup és molt interessant, ja 

que juntament amb els instruments més 
típics d’aquest tipus de música (flauta 
travessera, flautes de bec, guitarra...), 
s’afegeixen instruments provinents del 
mediterrani oriental, com el daf i el qanun 
turcs i la darburkka. 
Tot això fa que un concert de Terra de 
Sons sigui una amalgama d’instruments 
i estils tan estimulant, tant per ballar com 
per escoltar. El 2013 va editar la seva 
primera maqueta Delícies de Lava.   

17è Festival de Música17è Festival de Música17è Festival de Música17è Festival de Música
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JOAN VIVES
Flautista de bec, professor d’història de la 
música i divulgador musical.
Inicia la seva formació a l’Escola de 
Música de Mataró. Estudia flauta de bec 
al Conservatori Superior Municipal de 
Barcelona, i obté, per unanimitat, els 
premis d’honor de Grau professional (1986) 
i Virtuosisme (1988). Menció d’honor en el 
Concurs Permanent de Joventuts Musicals 
d’Espanya (1982), 2n Premi a la Muestra  
Nacional de Música de Cámara (1989). 
El 2005 va obtenir la Medalla d’Honor de 
l’ordre del Mèrit Cultural, que atorga el 
Ministeri de Cultura de la República de 
Polònia.
Ha estat professor de flauta de bec a 
l’Escola de Música de Mataró i en el 
Curs internacional de música antiga de 
Solsona. Ha dut a terme una important 
activitat concertística des del 1980. També 
enregistraments discogràfics, radiofònics i 
per a Televisió.
El 1987 comença una gran activitat 
divulgativa a través de cursos, 
conferències, seminaris... 
És locutor i redactor de Catalunya Música 
des de l’inici de les seves emissions (1987) 
i professor d’història de la música a l’Escola 

Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) de la UB. També és 
flautista integrant de grups de música 
antiga com el Conjunt Barroc del Cafè, 
Els Ministrils quartet de bec, Quartet 
Barroc de Sant Simó.... 

17è Festival de Música17è Festival de Música
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EVA FERNÁNDEZ és una jove promesa del 
jazz català que destaca com a saxofonista 
i cantant. Tot i la seva joventut, i com a 
membre de la Sant Andreu Jazz Band, 
dirigida pel poliinstrumentista Joan Chamorro, 
Eva Fernández acumula una llarga experiència 
en pocs anys i forma part de la nova fornada 
de joves i destacades veus femenines. 
Fins ara, ja ha actuat amb grans figures com 
Perico Sambeat, Dick Oatts, Ken Peplowski, 
Ignasi Terraza, Bobby Gordon, Jesse Davis, 
Terell Stafford, Wycliffe Gordon, Josep 
M. Farràs, Scott Robinson, Josep Traver, 
Matthew Simon, Llibert Fortuny, Carles 
Benavent o Jordi Bonell, i ha participat en 
diversos projectes amb Andrea Motis & Joan 
Chamorro Grup. També ha participat en 
els festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, 
Porta Ferrada, Menorca, Roses, Vic i Xàbia 
(València), entre d’altres.
Per a aquesta ocasió, Eva Fernández arriba 
en format quintet, en una proposta que 
reuneix reconeguts músics de prestigi, com 
són el jazzman David Pastor, José Luis 
Guart, Toni Pagès i Miquel Angel Cordero. 
Batejats amb el nom d’Eva Fernández 
Group, la formació ofereix un repertori de 
jazz contemporani i clàssic, arriscat, 
elegant i fresc. Talent i complicitat, joventut 
i experiència, un xou directe, reinventant els 
estàndards de sempre, creant els estàndards 
que seran.
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Franz Joseph Haydn considerava Les 
set últimes paraules de Crist a la Creu com 
una de les seves millors obres. Va ser un 
encàrrec de la Confraria de la Santa Cueva 
de Cadis per ser estrenada el Divendres 
Sant. L’obra consisteix en 7 adagios, 
precedits d’una introducció també lenta, i 
conclou amb un terratrèmol ferotge, ràpid 
i fortíssim.
El més destacable d’aquesta obra -com 
en tota obra d’art- és l’efecte que produeix 
en l’oient. Tot i ser una obra profundament 
religiosa, molts sentiments humans hi són 
presents. Hi ha lluita, perdó, amor, dolor, 
ràbia, resignació… La música és plena 

1. Introducció – Maestoso ed adagio
2. Sonata I – “Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt” 
  «Pare, perdona’ls, que no saben el que fan»  – Largo
3. Sonata II – “Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso” 
  «T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís»  –  Grave e cantabile
4. Sonata III – “Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!” 
  «Dona, aquí tens el teu fill. (Al deixeble) Aquí tens la teva mare»  –  Grave
5. Sonata IV – “Eli, Eli, lama asabthani?” 
  «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?»  –  Largo
6. Sonata V – “Sitio” «Tinc set»  –  Adagio
7. Sonata VI – “Consumatum est” «Tot s’ha complert»  –  Lento
8. Sonata VII – “Pater, in tuas manus commendo spiritum meum” 
  «Pare, confio el meu alè a les teves mans»  –  Largo
9. El terratrèmol – Presto e con tutta la forza 

d’elements retòrics, sembla que pregunti, 
que dubti, que clami a Déu, que plori. Al 
final, amb el terratrèmol, tenim l’efecte que 
realment el món tremola.
Els sentiments més humans i més divins 
broten d’aquesta música i se’ns fiquen 
dins del cor a través de l’harmonia que 
Haydn domina magistralment. 
L’harmonia és el vehicle d’un viatge per 
l’interior de la pròpia ànima que ben segur 
que no deixarà ningú indiferent.

LES SET ÚLTIMES PARAULES DE CRIST A LA CREU
( Hob.III, 50 – 56 )

F .J. Haydn (1732-1809)
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Cançons Eduard Toldrà (1895-1962)
Menta i farigola Versió coral: A.Ros-Marbà i J. Vila i Casañas
Josep Carner

A l’ombra del lledoner Versió coral: Jordi Domènech 
Tomàs Garcés 
Festeig Versió coral: Jordi Domènech
Joan Maragall

Maig Versió coral: A.Ros-Marbà i J. Vila i Casañas
Trinitat Catasús 

Cançó de comiat Versió coral: Jordi Domènech
Tomàs Garcés

Tres peces per a piano sol Edward Elgar (1857-1934)
Serenade  
Sonatina  
May song

From the Bavarian Highlands Edward Elgar
Alice Elgar

The dance
False love
Lullaby
Aspiration
The marksman

Fòrum Vocal
Xavier Pardo, piano
Xavier Sans, direcció
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10.30 h

CAN CANTURRI 
Va obrir les portes l’estiu del 2002 amb 
un casal artístic, amb l’objectiu de 
desenvolupar la creativitat en els àmbits de 
la música, la plàstica i el cos.
Com a escola de música, oferim una 
educació musical basada en el mètode 
d’Edgar Willems, des de nadons fins a 
adults, en què introduïm tots els elements 
musicals per dominar-los i expressar-los 
a través de la veu i els instruments. En 
aquest sentit, oferim als nens i adults 
l’aprenentatge d’instruments com el piano, 
la guitarra, el violí, la trompeta, la bateria 
i el cant i, en funció de la tria que fan els 
nostres alumnes, anem ampliant el ventall 
d’oferta.
Fomentem el progrés individual i el treball 
en petits grups per tal que els alumnes 
aprenguin a conjuntar-se amb els altres.
En el procés d’aprenentatge s’inclou la 
pràctica habitual de tocar en públic, i es  
fomenten els intercanvis amb altres 
escoles per crear relacions musicals.

VIULAMÚSICA 
És un nou concepte d’escola de música 
nascut a Cardedeu el 2014.
L’equip de professors i col·laboradors són 
professionals de l’àmbit musical, amb una 
especial sensibilització per a les noves 
tendències educatives dins d’aquest 
entorn.
El nostre objectiu: aprendre música de 
la manera més entretinguda, tocant en 
grup… des del minut zero!
www.viulamusica.cat / facebook.com/
escolaviulamusica / 
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