
Concert de Santa Cecília
Da Vinci: Art i Ciència
Cors de les Terres de Lleida
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director

Diumenge, 17 de novembre de 2019, 19:00 h.  



La Festivitat de Santa Cecília arriba, 
com ja és tradició, de la mà del concert 
que ens proposa la Banda Municipal de 
Lleida i que en aquesta ocasió, compta 
amb la col·laboració d’un ampli ventall 
d’agrupacions corals de les nostres terres: 
Orfeó Terral de les Borges Blanques; Coral 
l’Olivera de Castelldans; Coral Morunys de 
Sant Llorenç de Morunys; Coral La Primavera 
Artesenca d’Artesa de Lleida; Orfeó 
Renaixença de Mollerussa; Coral l’Estel del 
Cercle de Belles Arts; Coral Cants i Rialles 
de l’Àrea de la Dona de Cappont;  Conjunt 
de Veus Amunt i A Ball Centre Dalcroze i el 
Petit Cor de la Catedral de Lleida.

Tot just fa 500 anys, Leonardo da Vinci, un 
home d’un esperit universal, ens deixava 
el seu llegat. Símbol del Renaixement, 
considerat com un dels pintors més 
destacats de tots els temps i potser la 
persona més polifacètica i talentosa en un 
major nombre d’àmbits diferents. La BML ha 
vist amb Da Vinci un leitmotiv que inspira el 
seu concert al voltant de l’Art i la Ciència. 
L’ambiciosa proposta que ens presenten els 
músics de casa nostra pretén atansar-nos als 
enigmes de l’obra de l’homo universalis més 
reconegut, amb un programa que va des de 
l’Orde del Temple als misteriosos codis tot 
passant pels Cavallers del Sant Greal i els 

Primera part
La Gioconda-dansa        A. Ponchielli
  
Les Edats de l’Home       D. Rivas
In principio erat verbum     
El quod caro factum est    
In terrenum autem infirma   
De animis sinceris    
Est levis terra     
Animus inconstans    
Irrationales omnes     
In fine erit aeternitas      

El Codi Da Vinci       H. Zimmer
*Eva Ayza, selecció d’imatges

Segona  part        
 
Spiritual Rhapsody       P. Yoder
 
Gospels’ Favourites!       arranj. D. Furlano
 
Down by the Riverside       L. Armstrong
 
Hail Holy Queen       H. de Reichenau
   
Oh When The Saints       arranj. P. Kleine

secrets ocults de La Gioconda.

Destaquem l’estrena de l’obra Les edats 
de l’home del compositor David Rivas, una 
peça musical on el mateix autor subtitula 
l’obertura amb el lacònic Al principi era 
la paraula i, que conclou amb una al·lusió 
al pas inexorable del temps, tal com deia 
Leonardo: No he perdut davant els reptes, 
sinó contra el temps. És aquest un poema 
simfònic d’una gran magnitud on els músics 
de la BML han acceptat el repte d’oferir-nos 
una pàgina musical d’un nivell excels.

Com a colofó del Concert, gaudirem d’una 
selecció de temes de gòspel, una història 
d’influències mútues. Grans veus de la 
música amb una renovada proposta per fer 
vibrar de nou al públic amb la seva barreja 
de vitalitat i espiritualitat amanida amb els 
ritmes del swing i blues.

Aprofito l’ocasió per expressar la més sincera 
felicitació a totes les directores i directors 
musicals i a tots els músics que han fet 
possible aquesta producció artística. De la 
mateixa manera, permeteu-me que feliciti 
totes les treballadores i treballadors de 
l’Ajuntament de Lleida amb motiu de la 
Festivitat de Santa Cecília.

Miquel Pueyo i París
Paer en Cap

Orfeó Terral de les Borges Blanques, 
Lluïsa Piñero, directora

Coral l’Olivera de Castelldans, 
Lluïsa Piñero, directora

Coral Morunys de Sant Llorenç de Morunys,
Gregori Farràs, director

Coral l’Estel del Cercle de Belles Arts, 
Gemma M.ª Naranjo, directora

Coral Cants i Rialles de l’Àrea de la Dona 
de Cappont, 
Gemma M.ª Naranjo, directora

Coral La Primavera Artesenca d’Artesa 
de Lleida, 
Robert Solé, director

Orfeó Renaixença de Mollerussa, 
Robert Solé, director

Conjunt de Veus Amunt i A Ball Centre 
Dalcroze, 
Maria del Mar Jové, directora

Petit Cor de la Catedral de Lleida, 
Joaquim Mesalles, director

Cors de les Terres de Lleida



PROPERS CONCERTS:
Diumenge, 22 de desembre 2019 – 19.00 h 
Concert de Nadal
Carmen - adaptació de l’òpera
Escola de Dansa Dancescape 
Banda Municipal de Lleida
Preu: 10 € / Reduït: 6

Diumenge, 16 de febrer 2020 – 19.00 h
L’Essència del Carib
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director
Preu: 10 € / Reduït: 6 €

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS 
Plaça de Josep Prenafeta, s/n  
25004 - Lleida  
t. 973 700 639 
www.auditorienricgranados.cat

latemporadalleida.cat

@latemporada_lleida
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