Dia d‘Europa 2016
UN PASSEIG MUSICAL PER EUROPA

JULIA MARIA FIGUERES piano

CAROLINA FAJARDO cant
CANTABAMBOLINES

Programa
JULIA MARIA FIGUERES - piano
variacions sobre el tema:
‘Ah, vous dirai-je, Maman’...............................................W. A. Mozart (1756-1791)
Impromptu Op.90 n.4.........................................................F. Schubert (1797-1828)
Polonesa Op. 26 n.1.............................................................F. Chopin (1810- 1849)
Troldtog Op. 54 n.3..................................................................E. Grieg (1843-1097)

--------------------------------------------CAROLINA FAJARDO - soprano
Clavell del balcó (Cançons de carrer)..................................E. Morera (1865-1942)
L’Oreneta
Après un rêve.........................................................................G. Fauré (1845-1924)
Dove sono (Recitatiu i ària)
(Le Nozze di Figaro)..........................................................W. A. Mozart (1756-1791)
Oh quante volte (Recitatiu i ària)............................................B. Bellini (1801-1835)
(I Capuleti e i Montecchi)

--------------------------------------------CANTABAMBOLINES
El Cafè de la Quimeta......................................Martucci/Anelli Adap. J. Vigo (1927)
Per què he plorat (Mar i Cel).....................................................A. Guinovart (1962)
A Concert Celebration........................................................A. Lloyd Webber (1948)

a les 6 de la tarda
teatre el magatzem

8 de maig de 2016

c/ reding, 14 bis tarragona

---------------------------------------------

DAVID JIMÉNEZ - piano
ELISABET ABELLÓ, TERESA VALLS - direcció

El 1793 a l‘edat de 23 anys, L. van Beethoven va conèixer l‘obra de
l‘escriptor alemany F. von Schiller i des d‘aquest moment va manifestar la
seva inspiració i desig de posar-li música. Va sorgir així la Novena Simfonia, el
moviment final de la qual és per a cor i solistes sobre l‘Oda a l‘Alegria

de Schiller, tradicionalment conegut en el món coral català com a Cant de
joia, per ser aquest el títol que Joan Maragall donà a la seva traducció.

El 1972, el Consell d‘Europa el va adoptar com a himne. L‘himne no simbolitza
només la Unió Europea, sinó també Europa en un sentit més ampli. El poema

Oda a l‘Alegria de Schiller expressa la visió idealista de

la fraternitat entre els éssers humans, una visió que Beethoven compartia.
El Consell de la Unió Europea va adoptar l‘any 1985 la bandera, l‘himne, el
lema i el Dia d‘Europa com a SÍMBOLS DE LA UNIÓ EUROPEA.

Himne d‘Europa
HIMNE DE L‘ALEGRIA.

Música L. Van Beethoven IX Simfonia, coral.

---------------------------------------------

Joia que ets dels déus
guspira generada dalt del cel:
Vent de foc el pit respira

Sols si un cor hem fet ben nostre

sota els plecs del teu Sant vel.

forta veu podrem lluir,

Si ajuntar-se els cors demanen

però més d‘un girant el rostre

que un mal vent va separant,

fugirà plorant d‘ací.

tots els homes s‘agermanen

Joia tots voldríem heure bo i

on tes ales van tocant

seguint son pas florit

Si fortuna generosa

i de joia tot s‘abeura

ens ha dat un bon company,

de Natura en l‘ample pit

oh companya graciosa

Joia és bes i primavera

cantarem amb més afany!

joia bons amics ens féu.
Goia fou dalt al cuc en terra,
goig a l‘àngel prop de Déu.

Cant de Joia, Joan Maragall

