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DISSABTE,11 DE JUNY DÚO SONIANTE
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Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

Entre els albercocs
i els acords
Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de sa Pobla engegam una proposta d'activitat
cultural situada en els mesos de primavera i
estiu. Temps que tradicionalment relacionam
amb el renaixement de la naturalesa, la floració
de les plantes i dels fruits, com el de la paraula
que dóna nom al Cicle: Albercords, amb la qual
relacionem els albercocs i els acords com a conjunt de notes musicals i unitat harmònica, entre
la frescor i el color.
El cicle cerca la bellesa de viure la música en
directe, un bé essencial per a l'enriquiment de
les nostres ànimes i el foment d'una societat
cada cop més rica. Sens dubte, la cultura i l'art
ens reforcen i ens animen a gaudir els bons
moments de la vida. Aquest cicle és una proposta per convertir les nits de primavera en una
aproximació cap a la música clàssica i donar a
conèixer els i les grans intèrprets del teixit musical de les Illes amb la voluntat de fer accessible la
música a tots els públics.

Maig de 2022.

Disseny i maquetat: Antoni Simó Tomàs i Canyelles

L'esdeveniment és possible gràcies al suport del
Consell de Mallorca, Departament de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística. Igualment
d'important és agrair a totes les persones que
participau en els actes culturals i mostrau
interès en la programació que es fa des de la
Regidoria, un acte recíproc que alimenta les
ganes de portar noves propostes i nous formats.

MÚSICA EXCELSA.

Joies de la Música del s.XVII
Dissabte, 28 de maig, a les 19 hores
Sa Congregació
Violí: Blai Justo. Arxillaüt: Guillermo Femenías.
Preu: 5 €
Els compositors d’aquest programa representen el més alt
nivell de creació musical per a violí i continu al llarg del segle
XVII. Música excelsa de Giovanni Paolo Cima, el primer a
fer servir el violí com a instrument solista, Giovanni Battista
Fontana, conegut com “Fontana dal violino“, Giovanni
Girolamo Kapsperger, “il tedesco della tiorba“, el qual ens
introdueix al món alemany, amb més música excelsa de
Johann Schop i Johann Heinrich Schmelzer, grans virtuosos
del violí que varen contribuir a l’evolució del seu instrument.
Tots aquests Joans (Giovanni-Johann) ens regalen el seu
talent en aquest programa de sonoritats delicades.
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CORNUCÒPIA.
MOZART A LA LÒGIA

Diumenge, 5 de juny, a les 19 hores
Sa Congregació
Clarinets: Sílvia Insa Llopis, Joan Sempere Donet i
Rafel Caldentey Crego
Preu: 5 €
Aquesta formació ofereix en el seu programa obres de
Mozart, del seu company Stadler i del gran compositor valencià, rival en fama del salzburguès, Martín i Soler. La música
de cambra és, en aquest període, un reflex de les grans manifestacions musicals del moment i, especialment, de l’òpera.
Escoltarem trios per corno di bassetto i fragments i àries
d’òperes famoses. Però no hem d’oblidar que Mozart tria
aquesta formació especialment per fugir de la frivolitat i
l’espectacularitat pròpies d’altres gèneres i escriu peces d’una
austeritat molt d’acord amb els ideals francmaçons.
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DÚO SONIANTE.
FOCS DE ROMANÇ

Dissabte, 11 de juny, a les 19 hores
Sa Congregació
Pianista: Malte Darko. Violinista: Teresa Alda.
Preu: 5 €
El Duo Soniante conrea tradicions oblidades de
la música clàssica i les converteix en una font
d’inspiració innovadora. Els dos concertistes
presenten un recital d’exigents obres solistes i de
música de cambra. Una experiència emocionant
per als amants de la música de qualsevol edat.
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