
 

6 de juliol a l’església de Galilea 

13  de juliol a l'església de Puigpunyent 

20 de juliol a l’hotel Son Nét 

27 de juliol a l'església de Puigpunyent 

DISSABTES 20:30h

Tan aviat començam a sentir calor i els aromes de la 
nostra serra canvien i ens porten perfum estival, 
arriba SONS D’ESTIU, carregada de bones 
propostes per donar-mos unes vetllades musicals 
que ens facin gaudir i somniar! 

Que tenim preparat per enguany? 

Començam fort, Ensemble Lumière ens oferirà un 
programa dedicat als solistes, a la dificultat d’estar 
sol enfront del bou ( i el bou en aquest cas sou 
vosaltres... el públic) 
Dues peces per a contrabaix, un concert per a 
flauta, un per a clarinet i una peça on el violí agafa el 
protagonisme...un desplegament de virtuosisme i 
musicalitat! 

En el segon concert ens visitarà Pere Pou, un tenor 
mallorquí que fa molts d’anys va deixar Mallorca per 
projectar (amb èxit) la seva carrera internacional. Serà 
una proposta poètica amb les locucions de Joan 
Carles Palos. 

En el tercer concert tornam a tirar la casa per la 
finestra, Ensemble de vents de la S.M.A  ens 
proposa un interessantíssim concert a la fresca de la 
clastra de Son Net, hi brillarà la família Bach... el grup 
treballa amb instruments històrics, paraules majors!  

I per concloure aquesta edició 2019 anam a allò més  
nostre. Na Maia Planes ens ofereix, ben 
acompanyada d’en Magí Garcíes al piano “Clair de 
Lune” tota una delicatessen pels sentits. Una cantant 
d’un reconegut alt nivell. 

Us comvidam amb il·lusió a compartir amb nosaltres 
un juliol carregat de bona música i esperam que en 
gaudiu tant com ho hem fet nosaltres a l’hora de 
preparar-lo amb aquest nou equip consistorial.

ENSEMBLE 
LUMIÈRE 

Cati Roig - Flauta 
Joan Sempere - Clarinet 
Catalina Sureda - Violí 
Carlota Coll - Violí 
Jorge Pérez - Viola 
Miquel Àngel Aguiló - Violoncel 
Xisco Aguiló - Contrabaix 

6 de juliol, 20:30h 
església de Galilea

SONS 
D’ESTIU 

Puigpunyent i Galilea 
 juliol 2019  

-Elegy per a contrabaix i cordes............G.Bottesini 
-Concert per a contrabaix i ordes ...........G.B.Cimador 
Allegro 

Largheto 

Allegro 

-El Jardí aritmètic, per a flauta i cordes.....M.A.Aguiló 
-Concertino per a clarinet i cordes......M.A.Aguiló 
Molto Allegro 

Lent 
Vivace 

-Pluja d’hivern.........M.A.Aguiló

Toni Marí 
batle de Puigpunyent 

M. A. Aguiló 
director artístic

La dura vida del solista



ENSEMBLE DE VENTS  
DE  LA SMA 2019 

Eric Hoeprich- Clarinet 
Rafel Caldentey-Clarinet 
Taylor Townsend - Trompa 
Carlos González- Trompa 
Pere Caselles - Fagot 
Josep Tatay- Fagot 

20 de juliol, 20:30h 
hotel Son Nét 

Maia Planes-Soprano 
Magí Garcíes-Piano 

27 de juliol, 20:30h 
església de Puigpunyent

Pere Pou - Tenor  
Martin Schmalz -  piano 
Joan Carles Palos -Narrador 

13 de juliol, 20:30h 
església de Puigpunyent

1.Extraño humor tiene Juana (anónimo)  
2.Corazón no desesperes (anónimo) 
3.Aunque con semblante airado (anónimo)  
4.De dentro tengo mi mal (Camoens)  
5. No lloréis, ojuelos (Lope de Vega) 
6. Todos duermen, corazón (anónimo) 
7. Las tierras corrí (anónimo)  
8. Niña si a la huerta vas (anónimo) 
9. Si dormís, doncella (Vicente)  
10. Vista ciega, luz oscura (Cota) 
11. Alguna vez, o pensamiento (de Castillejo).    
12. Romancillo (anónimo) 
13. Quien gentil señora pierde (anónimo) 
14. Ven muerte tan escondida (Escriva)  
15. Burla bien con desamor (anónimo) 
16. Pues no me sabéis dar (anónimo) 

Johann Christian Bach         Simfonia per vents 

n.4 en si bemoll Major*. 

Allegro  Largo  Marche  Cotillion: Allegro 


Carl Philipp Emanuel Bach  Duet per clarinets 

en Do Major, H636  

Adagio e sostenuto, Allegro


Johann Christian Bach         Simfonia per vents 

n.5 en Mi bemoll Major*. 
Allegro, Andantino, Menuetto, Allegro assai


*Publicades l'any 1871


PAUSA


Joseph Ken  Dos duets per trompes op.2  

Wolfgang Amadeus Mozart  Serenata en Mib 

Major, K. 375 (versió 1781) 

Allegro maestoso, Menuetto I, Adagio, Menuetto II , Allegro 

R. Hahn (1874-1947) 

-À Chloris 
-L’Énamourée 
-Le printemps 
-L’heure exquise 
-Quand je fus pris au pavillon 
C. Debussy (1862-1918) 
- Clair de lune (Suite Bergamasque) 
G. Fauré (1845-1924) -Les presents 
-Clair de lune 
F. Poulenc (1899-1963) 

-Hôtel 
-Voyager a Paris 
J. Massenet (1842-1912) 
-Adieu notre petite table “Manon” 
C. Gounod (1818-1893) -Air des bijoux “Faust” 
Programa 
*Pausa* 
J. Massenet (1842-1912) -Meditation “Thaïs” 
C. Gounod (1818-1893) 
-Dieu! Quel frisson court dans mes veines! 
“Roméo et Juliette” 

Vents d'estiu

La poesia feta cançó


