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Octubre de 2021



Duo Núria Balcells & Rocco Papia 
Diumenge 3 d’octubre a les 12,00 h
Església de Santiga
Entrada en format de taquilla inversa*.

Núria Balcells i Rocco Papia presenten el projecte “pas a 2” amb 
un violí de 5 cordes i una guitarra de 7 cordes.
Interpreten un repertori d’obres originals de músiques del món 
des de tan-gos de Piazzolla, choros del Brasil, música catalana i 
Reels d’Irlanda.
L’originalitat d’aquesta formació, resideix en tocar amb una cor-
da més d’ambdós instruments, ampliant sonoritats molt varia-
des, plenes de vivaci-tat i improvisació.
Un concert eclèctic que us farà vibrar.

PROGRAMA:
• Divan Divan (Valset). Núria Balcells Santolària.
• Indissolventes i Jovanke (música Catalano-Balcànica). 

S.M Lambregts.
• De Heyser Bulgar (Klezmer). Tradicional-popular.
• Feira de Manguaio (Choro). Clara Nunes.
• Tzigane Tango. Astor Piazzolla.
• Bebê (Baiao). Hermeto Pascoal.
• Quintoneando (Reggae). Núria Balcells Santolària.
• Lloyd’s (mazurka Jazzy). Jeremie Mignotte.
• Reel Celta. Hanneke Cassel.
• J’attends (Tango). Astor Piazzolla.
• La Clotilde ( contradansa). Tradicional-popular.
• Vou Vivendo (Choro). Pixinguinha e Benedito Laceda.
• Santa Morena (Choro). Jacob do Bandolim.
• Calliope meets Franks (Celta). Alsadair Fraser i 

Nathalie Haas.
• Giga de l’escocesa i Carolan’s. S.M Lambregts.

Concert de la família Pons
Amb la col·laboracio de la pianista Llum Colomer 
Diumenge 24 d’octubre a les 18,00 h
Centre Parroquial de Santa Perpètua de Mogoda
Entrada en format de taquilla inversa*.

En aquest concert ens endinsarem en un repertori considerat 
com a pedagògic.
Al llarg dels anys compositors i intèrprets han escrit obres per a 
ser tocades per als més petits, familiars seus, alumnes, o simple-
ment encàrrecs per a exàmens o per a intèrprets que han portat 
a la fama i coneixença universal les obres.
Explicarem el perquè de les dificultats tècniques, els objectius i 
la finalitat per demostrar la sensibilitat de cada intèrpret.

PROGRAMA:
• Friederick Seitz (1848/1910). 

Concert per a violí núm. 2 en Sol Major op.13 (3 mov.).
• William Henry Squire (1871/1963). 

Tarantella op. 23.
• Jean Batiste Bréval (1753/1823). 

Sonata in Cmajor op.40 nº1(1 mov.). 
• Charles Augutre Bériot(1802/1870). 

Scène de Ballet op. 100. 
• G.F.Haendel (1685/1759). 

Sonata per a flauta i clave HWV360 en sol major.
• W.A.Mozart (1756/1791). 

Andante en do major KV315.
• Geroges Bizet(1838/1875). 

Arlesiènne núm. 2.
• Ernesto Kölher (1849/1907). 

Berceuse op. 30. 
• Gabriel Faurè(1845/1924). 

Siciliene op. 78.
• George Enescu(1881/1955). 

Cantabile et Presto.


