
 Del 19 de novembre de 2021  
 al 9 de gener de 2022 

 Sant Boi de Llobregat 

A LTA

CLÀS
S I C

VEU



Amb la magnificència de la GIOrquestra, 
la passió vibrant de la cantaora Mariola 
Membrives i el detallisme sonor de la pianista 
Marta Puig, Francesc Prat ens conduirà per un 
viatge a l’Espanya de principis del segle xix. 
En una primera part del repertori, dedicat a 
Federico García-Lorca, Membrives projectarà 
la seva veu sobre Canciones españolas antiguas, 
acompanyada de Puig, qui també ens brindarà 
amb l’oportunitat de descobrir un Manuel de 
Falla diferent amb el Concierto para clave y 
cinco instrumentos, en versió piano. Una obra 
que resulta conceptualment i estèticament 
diferent de les seves altres obres, però que 
mostra una faceta desconeguda i interessant 
del compositor. I, per acabar, un gran clàssic: 
El amor brujo, en la versió de 1915, una delícia 
pels amants de l’excel·lència orquestral.

Direcció: Francesc Prat | Orquestra: GIOrquestra | Intèrprets: 
Mariola Membrives (cantaora) i Marta Puig (piano)

DATA

19/11 
divendres
HORA

19:30 h
LLOC

Can Massallera

DURADA

90 minuts

PREU

General: 8 € 
Reduïda: 5 €

El amor brujo
GIOrquestra i Mariola Membrives



El amor brujo
GIOrquestra i Mariola Membrives

Programa

Canciones españolas antiguas
F. G. Lorca

Romance de Pascual de los Pelegrinitos
F. G. Lorca

Nana de Sevilla
F. G. Lorca

Las morillas de Jaén
F. G. Lorca

Café de Chinitas
F. G. Lorca

Anda Jaleo
F. G. Lorca

Concierto para clave y cinco instrumentos  
(versió piano)
M. de Falla

El amor brujo (versió 1915)
M. de Falla



Veus – Cor Infantil Amics de la Unió ofereix 
una selecció d’obres de gran bellesa amb 
acompanyament musical de la destacada arpista 
Esther Pinyol. El concert s’articula a través d’un 
repertori d’èpoques diverses, però amb un nexe 
comú: el so de l’arpa que embolcalla les veus 
blanques de la formació coral. 

Sota la direcció de Josep Vila Jover, el cor 
interpreta quatre blocs que transcorren des del 
cant gregorià fins al més contemporani estil de 
Bernat Vivancos.

Veus – Cor Infantil Amics de la Unió | Direcció: Josep Vila 
Jover | Arpa: Esther Pinyol i Grífols | Trompa: David Bonet i 
Juan Conrado

DATA

11/12 
dissabte
HORA

17:30 h
LLOC

Can Massallera

DURADA

75 minuts

PREU

General: 8 € 
Reduïda: 5 €

A Ceremony 
of Carols
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió



A Ceremony 
of Carols
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió

Programa

4 Gesänge, op. 17
J. Brahms

La source, op. 44
A. Hasselmans

A Ceremony of Carols, op. 28
B. Britten

L’ametller
B. Vivancos



Les obres del compositor de Salzburg 
interpretades per sis músics amb instruments 
de totes les famílies: veu, acordió, clarinet 
baix, violí, fliscorn i instruments de corda 
pinçada. Els arranjaments d’Eduard Iniesta 
s’han fet a partir de la música de Mozart i amb 
estils, ritmes i harmonies més properes a la 
sensibilitat actual. El vestuari, l’escenografia  
i les actituds dels intèrprets capten l’atenció  
des del principi fins a la fi.

Una magnífica producció musical dels 
serveis educatius de L’Auditori de Barcelona.

Direcció musical i arranjaments: Eduard Iniesta | Direcció 
escènica: Pablo Paz | Violí i percussió: Juan Aguiar | Violí 
i percussió: Juan Aguiar | Clarinet baix: Pau Domènech | 
Acordió, violí i serra: Gregori Ferrer | Instruments de corda 
pinçada: Eduard Iniesta | Veu: Laura Mejía | Flügelhorn i 
trompeta: Ivó Oller

DATA

12/12 
diumenge
HORA

17 h
DURADA

50 minuts

LLOC

Can Massallera

EDAT RECOMANADA

A partir de 2 anys

PREU

General: 8 € 
Reduïda: 5 €

Ma, Me, Mi... 
Mozart!



Sant Boi Camerata Orquestra de Cambra A4 
Cordes té el plaer de presentar un concert 
extraordinari de Nadal de música clàssica 
centrat en les figures de Johann Joachim Quantz 
i Antoni Vivaldi amb un programa insòlit i 
una formació on podrem veure l’orquestra de 
Cambra amb la solista internacional Patrícia de 
No. Com a obertura per a aquesta inaudita festa 
Nadalenca s’interpretarà una peça de música 
clàssica seguida del concert per dues flautes 
d’Antoni Vivaldi, el concert en Sol menor per 
dues flautes de Quantz i acabant amb les bandes 
sonores més conegudes i nadales per acabar la 
vetllada. Un esplèndid concert sota la batuta del 
director Càndid Rodríguez i amb la gran solista 
internacional Patrícia de No i el seu alumne 
i solista músic de l’orquestra Enric Solé per 
celebrar els més de disset anys que l’orquestra 
funciona a la nostra població.

Sant Boi Camerata Orquestra de Cambra A4 Cordes | Director 
musical: Càndid Rodríguez | Concertino: Jordi Moreno | 
Solistes: Patrícia de No i Enric Solè

DATA

19/12 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera

DURADA

60 minuts

PREU

General: 8 € 
Reduïda: 5 €

Nadal amb Vivaldi, 
Quantz i més
Sant Boi Camerata Orquestra  
de Cambra A4 Cordes



Nadal amb Vivaldi, 
Quantz i més
Sant Boi Camerata Orquestra  
de Cambra A4 Cordes

Programa

Suite de Operes “Minuet” i “Allegro”
Georg Friedrich Haendel

Brandenburg no 4
Johann Sebastian Bach. Variacions d’un tema  
de Haendel, Herbert Bauman

Concert de dues flautes en Do major RV533
Antoni Vivaldi

Concert en Sol menor
Johann Joachim Quantz

Vistes al mar
Eduard Toldrà

Por una cabeza
C. Gardel

Cinema paradiso
E. Moricone

La La Land
BSO

Juego de tronos
BSO

Suit de Nadal



Tradicional concert de cap d’any de la coral 
Renaixença i les seves corals infantils obert  
a tots els ciutadans de  Sant Boi. Després de la 
suspensió forçada del concert de l’any passat 
per culpa de la pandèmia, tornem aquest 
any amb noves nadales i algunes estrenes 
preparades durant aquests darrers temps. 

Coral Patim-Patam; direcció: Núria Colomer i Júlia Sànchez 
| Coral Esqueix; direcció: Marina Gallach i David Piña | 
Coral No ve d’un to; direcció: Alba Vidal | Coral Renaixença; 
direcció: Marc Díaz, sots-direcció i piano: Paul Perera

DATA

2/1 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Parròquia de  
Sant Baldiri

PREU

Gratuït

Concert de Cap d’any
Coral Renaixença i infantils



Tot sembla que torna a començar amb l’estrena 
d’un nou any. El millor exemple musical que 
imita l’inici d’un nou cicle és el ball de voltes 
més rodó de la història de la música: el vals.  
El nostre director titular, Xavier Puig et permetrà 
rebre el nou any amb la mateixa alegria amb 
què batega el cor de les danses d’arreu del 
planeta. Una oportunitat per redescubrir el 
caràcter cíclic de la vida i rebre com es mereix 
un temps nou per explorar: amb un somriure.

Els tradicionals valsos i polques de la família 
Strauss i altres danses de tot el món.

Orquestra Simfònica del Vallès | Direcció: Xavier Puig | 
Soprano: Almudena Jal·ladi

DATA

9/1 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera

PREU

General: 18 € 
Reduïda: 15 €

Festival de Valsos 
i Danses
Orquestra Simfònica del Vallès



Festival de Valsos 
i Danses
Orquestra Simfònica del Vallès

Programa

Dansa eslava, núm. 8, op. 46
Antonin Dvorak

Rapsòdia hongaresa, núm. 2
Franz Liszt 

Vals de Musetta de La bohème
Giacomo Puccini 

Empúries (sardana)
Eduard Toldrà

Dansa eslava, núm. 7, op. 72
Antonin Dvorak

Veus de primavera, op. 410
Johann Strauss II

Bahn Frei!, polca ràpida, op. 45
Eduard Strauss

Mein Lebenslauf ist Lieb’und Lust, vals 
Josef Strauss

“Les oiseaux dans la charmille”, de Les Contes 
d’Hoffmann
Jacques Offenbach

Sota llamps i trons, op. 324 
Sense preocupacions, polca ràpida op. 271 
Al bell Danubi blau, op. 314 
Johann Strauss II



Més informació a:
culturasantboi.cat  |  agendasb.info  |  @ajsantboi |  @culturasantboi

Imatge de portada: M. Dolors Villadelprat

Informació 
i venda d’entrades

Per internet
www.entrapolis.com
Sense comissions.

Preu
Els infants menors de 2 anys 
tenen entrada gratuïta sempre 
que no ocupin cap seient ni es 
tracti d’espectacles adreçats a 
nadons.
L’entrada reduïda s’haurà 
d’acreditar amb el carnet corres-
ponent: estudiant, més gran de 65 
anys, xarxa de biblioteques, carnet 
SB Jove, carnet de la gent gran  
de Sant Boi i menors de 16 anys.
En cas que el teatre hagi de 
suspendre alguna actuació per 
ordre governamental, l’import de 
les seves entrades li serà retornat 
pel mateix mitjà en què vostè va 
adquirir les entrades.

A la taquilla de l’equipament
El dia de la funció des d’1 h abans 
de l’inici de l’espectacle, sempre 
que quedin localitats disponibles.

Equipaments

Can Massallera
Mallorca, 30 
93 654 89 50

Parròquia de Sant Baldiri
Plaça Mn. Jaume Oliveras, 7 

Mesures Covid
És obligatori l’ús de la mascareta.


