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S
et anys de continuada i ben establida 
determinació. El Juliol de Música i Poesia  
de Balaguer torna per fer-vos partícips  
d’un nou, i de nou engrescador, programa.  

Fidels al ritme dels sons, volem resseguir  
amb vosaltres els pentagrames de la música  
del barroc, del cant popular i contemporani  
i de cèlebres àries catalanes, d'òpera i de sarsuela. 
Al mateix temps, el piano, la flauta de bec, la viola 
de gamba i el clavicèmbal ens acostaran a uns 
mapes sonors del tot estimulants.

Fidels al ritme de les paraules, ens deixarem  
portar per l'expressivitat d'un nombrós grup 
de veus privilegiades, intèrprets de la poesia 
dels nostres avantpassats i dels nostres 
coetanis. Escoltarem reeixits textos d’una època 
assenyalada de Catalunya, el barroc, en què  
la literatura popular (poesia i teatre) va gaudir 
d’una gran vitalitat. Ens endinsarem en l’obra 
innovadora i simbòlica de Maria-Mercè Marçal: 
poeta, catedràtica, narradora, editora, traductora 
i activista del tot vinculada al Pla d’Urgell. 
Recrearem els darrers dies i la poderosa veu  
d’un tenor molt arrelat a l’imaginari popular, 
Emili Vendrell i Ibars.  

Que tot plegat serveixi per animar-vos  
a tornar-hi, a acompanyar-nos en  
aquest camí sortosament infinit de  
mots i vibracions, de sons i entonacions,  
de confort i bellesa. 

Sigueu ben trobats!
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Diumenges  
8, 15, 22 i 29 juliol  
de 2018



Diumenge 22 juliol, a les 20 h  
al Monestir cistercenc de Santa  
Maria de les Franqueses

entre dos 
silencis…  
amb Maria- 
Mercè Marçal
Mireia Prats, mezzosoprano  
Javier Lázaro, baríton 
Marta Mesalles, piano 
Jesús Agelet  i Sílvia Ricart, rapsodes 

La interpretació de diverses àries  
i duets de cançó catalana, òpera i  
sarsuela s’enllaça amb la inflexió poètica  
de Maria-Mercè Marçal amb motiu  
del 20è aniversari de la seva mort.

Diumenge 15 juliol, a les 20 h 
al Monestir cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses

la flauta 
virtuosa
Diatessaron

Diumenge 8 juliol, a les 20 h 
a l’Església del convent  
de Sant Domènec

Cançons d’ahir,  
cançons d’avui
Concert de música coral catalana 
amb motiu del 70è aniversari 
de la fundació del cor

Coral Sant Jordi 
Oriol Castanyer, director

Diumenge 29 juliol, a les 20 h 
al Monestir cistercenc de Santa  
Maria de les Franqueses

Emili 
Vendrell,  
el tenor  
del poble
En el 125è aniversari  
del seu naixement

Roger Padullés, tenor 
Josep Surinyac, piano 
Ferran Frauca, actor

Un actor encarna el famós tenor Emili Vendrell. El punt  
de partida serà la nit en què ell canta el seu darrer  
concert, torna a casa i fa repàs del que ha estat la seva 
vida. L’espectacle consta d’una selecció d’àries de  
sarsuela, òpera i lieder que interpretava el tenor. Entre  
les intervencions musicals, el personatge d’Emili  
Vendrell fa apunts biogràfics dramatitzats.

Venda d’entrades

Preu per concert: 12 € (anticipada: 10 €)
Menors de 12 anys, entrada gratuïta

Venda anticipada a Balaguer  
a partir del 15 de juny:

Estanc San Agustín c. Pare Sanahuja, 28
Copisteria Manhattan pl. Mercadal, 28
L’Arlequí c. Barcelona, 62
Museu de la Noguera pl. dels Comtes d’Urgell, 5

Reserva anticipada al web:
julioldemusicaipoesia.cat 

Al concert inaugural del cicle 
d’enguany, i amb la poesia 
catalana com a eix vertebrador, 
la Coral Sant Jordi estableix un 
pont entre aquells pioners de 
la música coral del nostre país i 
alguns representants de les últimes generacions  
de creadors. Una bona oportunitat per gaudir  
d’aquesta herència inesborrable que ens ha de  
permetre mirar al futur de la música coral amb  
esperança i ambició.

Jordi Argelaga, flautes de bec  
Clara Hernández, viola de gamba  
Mireia Hernández, clavicèmbal

La música per a flauta de bec i baix continu del  
s. xvii es fon amb el sonet de Shakespeare, el  
romancer de Milà i Fontanals —en el 200 aniversari del 
naixement—, i el recordatori a Montserrat Abelló  
en el seu centenari. Amb la participació de membres  
del grup de teatre de Balaguer Crisi Perpètua  
Companyia de Comèdies. 
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