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Ara fa tres anys que va arrencar el cicle ‘Cultura popular
als ateneus’ amb l’objectiu d’unir dues tradicions molt
importants a casa nostra: la cultura ateneística i les diverses
expressions de cultura popular que tenim a Barcelona. Les
actuacions són espectacles de qualitat a càrrec d’esbarts,
bandes, corals i cobles de la ciutat, que es posen en escena
en un marc de luxe: els ateneus que hi ha per tot Barcelona.
Tots formen part de la Xarxa d’Ateneus de Catalunya.
El cicle continua actiu malgrat la crisi del coronavirus, que
ha tocat de ple les entitats de cultura popular. Malgrat
tot, l’associacionisme cultural es manté ben viu, com ho
demostra aquesta programació: 23 espectacles que es faran
durant 3 mesos en 7 ateneus repartits per la ciutat. No ha
estat fàcil. Músics, dansaires, cantants... han treballat de
valent aquestes darreres setmanes per estar a punt i fer-vos
gaudir d’aquesta programació exquisida, que de segur que
serà un plaer per als sentits.
A més, el programa també inclou les audicions del Cicle
de Cobla a Barcelona, que es fan al Casino l’Aliança
del Poblenou durant els mesos vinents. És una ocasió
excepcional per a sentir la música de les cobles en directe.
Els ateneus s’han adaptat als temps que ens ha tocat
de viure. Són espais segurs i per això caldrà reservar-hi
plaça prèviament, mantenir la distància de seguretat, dur
mascareta i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic
abans d’entrar.
A més, enguany, les activitats es programen doblement.
D’una banda, es podran veure i viure presencialment a
l’ateneu i, d’una altra, molts d’ells es podran reviure al canal
de YouTube de Cultura Popular Barcelona uns quants dies
més tard. Totes les activitats funcionaran mitjançant el
mètode de taquilla inversa: a l’hora de reservar l’entrada no
s’haurà de pagar res, sinó que serà l’espectador que, el dia
de l’espectacle, haurà de decidir quants diners deixa.
Nosaltres ja ho tenim tot a punt. Ens hi acompanyeu?

PROGRAMA
Dilluns 5 d’octubre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: En memòria de Francesc Pascual

Cicle de Cobla a Barcelona

En aquesta ocasió gaudirem d’un concert amb sardanes i altres obres
de Domènec Moner, Ricard Lamote, Agustí Borgunyó, Josep Maria
Bernat i Lluís Lloansí, entre d’altres. També s’hi interpretaran dues
sardanes en commemoració de dues efemèrides que se celebren
enguany: Gratitud, amb motiu dels cent anys del naixement de Fèlix
Martínez Comín, i Tamariu, amb motiu del cent vint-i-cinquè aniversari
del naixement d’Eduard Toldrà.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Dissabte 17 d’octubre – 21 h
Foment Hortenc
Banda de música del col·legi Pare Manyanet 		
de Barcelona – les Corts
Presenta: Contrasts
Nascuda l’any 1968 a les Corts, la Banda del Pare Manyanet va ser
durant molt de temps l’única banda juvenil de la ciutat. La implicació
del grup en el calendari festiu barceloní és evident: sol participar en
la cavalcada de Reis, en les festes de Santa Eulàlia, en la processó
de Corpus i en la Mercè. Ara, juntament amb la Federació Catalana
de Societats Musicals, ens presenten ‘Contrasts’, un repertori que
vol demostrar que la banda és capaç de transmetre tota mena de
sentiments. Amb aquest concert descobrirem que, en el curs de la
història, el conjunt instrumental s’ha adaptat als gustos musicals del
moment amb pasdobles, cançons, valsos, bandes sonores i música rock.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/drAMA
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Diumenge 18 d’octubre – 18 h
Sants Teatre
Esbart Sant Martí
Presenta: SOM, som dansa, som cultura, som país...
Aquest projecte de l’Esbart Sant Martí parteix de la idea que som
dansa, som cultura i som país. Fa un itinerari per la història de l’esbart
d’ençà que fou creat, l’any 1945. Els dansaires ballen un seguit de
coreografies que esdevenen un veritable recorregut pel nostre país, a
partir de danses tradicionals i de creació. Hi veurem suites, bolangeres,
boleros... del nord, del sud, de mar i de muntanya.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/GESKd
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Diumenge 18 d’octubre – 18 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Banda Simfònica de Barcelona
Presenta: Amb nom de dona
Aquest concert vol reivindicar la importància de la dona en el món
musical com a integrant de les formacions, com a arranjadora,
compositora, protagonista de les històries... Amb aquesta idea, la
Banda Simfònica de Barcelona interpretarà peces musicals de gèneres i
èpoques diversos.
La banda neix l’any 2019, derivada d’unes altres orquestres de vent i
percussió. L’entitat s’estructura sota l’aixopluc de l’associació musical
l’Andreuenca, creada el 2015 amb la voluntat de promoure els valors de
la música com a vehicle de solidaritat, cultura, educació, convivència i
integració.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/8APmi

-8-

Dilluns 19 d’octubre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Autors actuals I

Cicle de Cobla a Barcelona
Aquesta audició de sardanes és una sessió centrada en compositors
que són vius, amb el propòsit de reivindicar-ne l’obra i la
contemporaneïtat de la sardana. Són peces de Cordero, Cassú, Gasulla,
Alcalà i Anna Abad, entre més compositors.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Diumenge 25 d’octubre – 18 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Fòrum Vocal
Presenta: Les sept paroles du Christ
Aquest concert de música sacra per a cor i piano és un oratori
considerat com l’obra mestra de Théodore Dubois. És una obra
dramàtica i grandiosa, amb una música que esdevé quasi teatral en
algunes de les parts de l’oratori. A més, el concert inclou l’obra ‘Vos
estix lux mundi’, del jove compositor Josep Ollé i Sabaté.
El cor de cambra Fòrum Vocal s’estrenà l’any 1994. Actualment és
un col·lectiu de més de quaranta cantaires amb una sòlida formació
musical i una àmplia experiència en el món coral.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/IEoXB
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Diumenge 25 d’octubre – 18 h
Casal Catòlic de Sant Andreu
Esbart Maragall
Presenta: Nu(e)s
Aquest espectacle és el primer treball creat íntegrament per membres
de l’Esbart Maragall. Es qüestiona si les nostres arrels poden servir per
a ajudar-nos a construir el futur, tot partint de vuit treballs d’arrel amb
nous llenguatges coreogràfics i musicals.
L’esbart neix l’any 1932, lligat al Casal Catòlic de Sant Andreu.
Actualment treballa tant en la dansa tradicional com en la de creació.
Ha presentat espectacles com ara ‘Essències’, ‘Imatges’ i ‘Transicions’.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/zS3bG
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Diumenge 25 d’octubre – 18 h
Lluïsos d’Horta
Cor Ariadna
Presenta: Ressons
El repertori de cançons populars dels Països Catalans és ric en estils
i procedències: cançons de segar i batre, marineres, de muntanya,
de comtes, de camperols... Aquest concert vol ser una mostra de la
diversitat del nostre cançoner, amb una primera part amb melodies
conegudes, com ara el ‘Cant dels ocells’ i ‘Muntanyes del Canigó’, i la
segona centrada en cançons amb clares influències àrabs i andaluses:
els ‘Ressons d’Al-Àndalus’.
El Cor Ariadna és un cor de veus mixtes que forma part de l’Agrupació
Cor Madrigal i va néixer el curs 1973-74. L’any 2019 va estrenar
l’espectacle ‘Ressons’ amb motiu del seu 45è aniversari.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/9EWK9
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Diumenge 25 d’octubre - 18 h
Teatre de Sarrià
Òpera amb tu
Presenta: Òpera amb tu
Aquest espectacle interactiu i didàctic vol acostar l’òpera al públic
general. Gràcies a la interacció amb el públic que va passant per
l’escenari, es va trenant una història simple i màgica que culmina amb
un esclat festiu. En l’obra s’interpreten peces d’òperes de Mozart, Verdi,
Puccini, Bizet, Offenbach i Rossini.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/5Mp1n
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Dissabte 31 d’octubre – 21 h
Teatre de Sarrià
Jardines Humanos Colectivo
Presenta: Canto para una semilla
Heus aquí una cantata per a veu femenina, cor masculí, instruments
tradicionals llatinoamericans i recitadora, composta pel compositor
xilè Luis Advis a partir de les dècimes autobiogràfiques de Violeta
Parra. És una obra bàsica per a conèixer la cançó llatinoamericana i
entendre’n l’evolució cap a una cançó més compromesa amb el context
sociocultural.
L’any 2017 va néixer el grup Jardines Humanos Colectivo, format per
residents a Barcelona però que tenen orígens diversos, com ara Xile,
Itàlia, França, l’Argentina, Xipre i Catalunya.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/Ww4Jb
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Diumenge 1 de novembre – 12 h
Teatre de Sarrià
Banda la Valenciana
Presenta: Miscel·lània
Amb la idea d’exportar l’arrelada tradició de les bandes que hi ha al
País Valencià i a les Terres de l’Ebre, l’any 2016 va néixer a Barcelona
la Banda de la Societat Musical del País Valencià a Barcelona, ‘La
Valenciana’. És una formació estretament vinculada al col·lectiu
Espai País Valencià i la Casa València a Barcelona. És formada per
un centenar de membres, la majoria músics valencians residents a
Barcelona d’edats i procedències molt diverses.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/Y9ggI
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Diumenge 1 de novembre – 18 h
Sants Teatre
Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc
Presenta: Un món de cançons
Aquest espectacle de cant coral és un viatge per estils de música
variats, d’èpoques i orígens diversos. La proposta pretén endinsar el
públic en un nou món amb música tradicional, clàssica i cançons de
teatre musical i fa que sigui un concert molt dinàmic.
El Cor Jove va néixer l’any 2015 dins l’Orfeó Sarrianenc, amb la voluntat
de trobar un espai de música per als més joves. És format per uns
quaranta cantaires de 18 a 35 anys que conformen una formació de
veus mixtes, amb molta vitalitat i ritme.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/vTqr5
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Dilluns 2 de novembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Clàssics I

Cicle de Cobla a Barcelona
A començament d’any es va presentar el darrer disc de la cobla Sant
Jordi – Ciutat de Barcelona, titulat: ‘La sardana, grans clàssics, volum 1’.
Inclou quinze composicions excepcionals d’autors diversos. El concert
oferirà una selecció d’algunes de les obres del disc.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Dissabte 7 de novembre – 21 h
Teatre de Sarrià
Esbart Català de Dansaires
Presenta: A plaça!
‘A plaça!’ és una mostra de les danses tradicionals que es ballen per
les festes de tot arreu. L’espectacle mostra una àmplia varietat de balls
que en el curs dels anys han estat recuperats o recollits a l’arxiu de
l’esbart.
D’ençà dels seus orígens, l’any 1908, l’Esbart Català de Dansaires es
dedica a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la
dansa catalana amb el màxim rigor històric. És per això que a les
actuacions del grup s’hi pot veure un ampli repertori de danses de tot
el país.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/RWJwz
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Diumenge 8 de novembre – 18 h
Lluïsos d’Horta
Esbart Ciutat Comtal
Presenta: Ara i abans
Aquest espectacle vol fer confluir experiències que es fan presents
gràcies a la dansa: la tradició i l’actualitat, l’ahir i l’avui, l’antic i el nou...
l’ara i l’abans. La nostra música i la nostra dansa són la viva mostra
d’un entreteixit de matisos que alberga bona part de l’essència del que
hem estat, del que som i del que podem crear per aconseguir allò que
volem ser.
L’Esbart Ciutat Comtal va ser fundat l’any 1959 al barri de Sants,
tot i que té els orígens al Clot. Amb els anys ha creat nombrosos
espectacles, com ara ‘Eulàlia’, que es representa cada any a la Catedral
per la festa major d’hivern, i ha recuperat danses com ara el Ball de
Rams d’Hostafrancs.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/wcjET
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Dilluns 9 de novembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Berga Jove
Presenta: Canigó

Cicle de Cobla a Barcelona
En commemoració del centenari del naixement de Fèlix Martínez
Comín, la cobla Berga Jove ha preparat un concert extraordinari on,
a més de la cobla, es comptarà amb una arpista, un percussionista,
una mezzosoprano i un rapsode. A la primera part de l’audició es
podran sentir sardanes del seu mestre, Joaquim Serra, i de deixebles
seus, com ara Pepita Llunell, Jesús Ventura i Joan Gibert. A la segona,
s’interpretaran dues obres de Fèlix Martínez Comín: ‘Poema de l’amor
que neix’ i ‘Canigó’.
La cobla Berga Jove es va presentar l’any 2014 amb la idea de crear
una cobla professional de joves a la ciutat. La formació vol promocionar
els concerts de cobla, sense oblidar les ballades de sardanes i la
interpretació de ballets tradicionals.
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Diumenge 15 de novembre – 18 h
Teatre de Sarrià
Dyapason Cor de Cambra
Presenta: Sons d’hivern: valsos i nadales
L’objectiu d’aquest concert és aplegar en un sol programa dues menes
d’obres que són emblemàtiques del cicle nadalenc: les nadales i els
valsos. El repertori comença amb divuit valsos per a cor i piano a
quatre mans, una obra de Johannes Brahms que vol ser un homenatge
a Viena. La segona part conté un conjunt de nadales d’arreu del món.
Aquest cor de cambra, format per quinze veus mixtes, va ser fundat
l’any 1988 amb l’objectiu d’interpretar un repertori poc habitual en
aquells moments per a una formació d’aquestes característiques.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/dDoz7
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Diumenge 15 de novembre – 18 h
Foment Hortenc
Esbart Sant Jordi – Joventut Nostra
Presenta: BLLM!
En aquest cicle, els dos esbarts barcelonins presenten una mostra de
danses tradicionals i de nova creació composta per balls de parelles, de
conjunt i, també, de noies i nois sols.
L’esbart Joventut Nostra va néixer el 1960 i el Sant Jordi l’any 1970. Tots
dos volien evolucionar cap a una dansa que, tot i mantenir la tradició,
oferís actuacions amb uns components d’espectacle i de creació.
D’ençà de l’any 2001, els dos esbarts es van unir per a formar un únic
grup que enriquís encara més els espectacles.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/F5OPM

- 22 -

Diumenge 15 de novembre – 18 h
Casal Catòlic de Sant Andreu
Cor Jove de Musicant
Presenta: Biodiversitat
Enmig d’aquesta pandèmia causada en part per la pèrdua de
biodiversitat, la proposta de Musicant vol subratllar la diversitat del seu
cor tot mostrant els gustos musicals dels integrants. Visca la riquesa de
la diversitat!
Musicant és una escola de música que va néixer l’octubre del 1997 al
barri del Clot i el Camp de l’Arpa del Clot. La coral de joves és formada
per una vintena de nois i noies amb edats compreses entre 15 i 22 anys,
que tenen la coral com a matèria comuna a l’escola. La coral, doncs, és
una manera de viure la música que sobrepassa els objectius curriculars.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/OL8zu
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Dilluns 16 de novembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobles Mediterrània i Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Memorial Joaquim Serra

Cicle de Cobla a Barcelona
El Memorial és una iniciativa de l’Agrupació Cultural Folklòrica sorgida
amb el propòsit de recordar el compositor Joaquim Serra alhora que
se’n projecta la memòria cap al futur. Un element característic de
la vetllada és l’estrena d’obres d’encàrrec, que habitualment són de
compositors aliens al món de la cobla.
La cobla Mediterrània va ser fundada l’any 1979 per uns quants
joves motivats pel desig de conrear el vessant més qualitatiu de la
música per a cobla. Es dedica especialment a les sardanes, els balls
vuitcentistes i la música simfònica.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Dissabte 21 de novembre – 20 h
Casal Catòlic de Sant Andreu
Ballets de Catalunya
Presenta: Ben viva, ben nostra!
Aquest espectacle és un recull de danses tradicionals d’arreu del país:
les Illes, el País Valencià, la Catalunya vella i la Catalunya nova. Els balls
s’executen amb un vestuari acurat, propi de cada contrada. A la música
els acompanya el grup DeSocaRel, que permet d’adaptar la dansa a la
sonoritat pròpia de cada ball.
Fundat l’any 1953, l’esbart Ballets de Catalunya s’ha dedicat a la
recuperació, difusió i ensenyament de la dansa tradicional de les terres
de parla catalana, tot retornant el valor festiu i popular a la dansa.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/4Fzpc
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Dilluns 23 de novembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Ciutat de Girona
Presenta: Presentació del CD de Cassià Casademont

Cicle de Cobla a Barcelona
Cassià Casademont i Busquets (Banyoles, 1875 – Barcelona, 1963)
fou compositor de sardanes i obres corals. A més, és conegut com a
instrumentista de violí, director d’orfeons i orquestres i compositor
d’algunes òperes. Aquest treball discogràfic s’emmarca en la col·lecció
‘Fonoteca de Cobla’ de la cobla Ciutat de Girona.
La cobla Ciutat de Girona va néixer l’any 1975 a partir de la iniciativa
de diversos excomponents d’algunes de les millors cobles del moment,
com la Principal de la Bisbal i la Montgrins.
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Dissabte 28 de novembre – 21 h
Foment Hortenc
Roig Korai, cor de noies de l’Orfeó Gracienc
Presenta: Europes
El programa inclou música del segle XX amb una introducció, dos
blocs diferenciats i un epíleg. El primer bloc és una immersió en música
europea plena de fantasia i contrastos, amb cants a cappella i alguns
altres amb piano. El segon és un compendi de cançons catalanes, de
compositors com ara Albert Gumí i Xavier Sans.
El cor de noies de l’Orfeó Gracienc neix l’any 2012 amb l’objectiu de
proporcionar a les noies de l’escola coral un espai de formació i de
gaudi de la música vocal en grup.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/2C58S
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Dilluns 30 de novembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobles Mediterrània i del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona
Presenta: Recordant Antoni Anguela

Cicle de Cobla a Barcelona
La present audició vol ser un homenatge al creador de l’Infosardana,
deu anys després de la seva mort. Antoni Anguela va ser responsable
de les primeres accions de comunicació de la Federació Sardanista.
El concert comptarà amb obres i autors del seu gust. Aquest concert
s’inclou dins del programa pedagògic dels alumnes del Conservatori
Municipal de Música de Barcelona.
El CMMB és un centre públic d’ensenyaments musicals, emblemàtic
i referent musical a la ciutat. El conservatori compta amb una cobla
pròpia.
La cobla Mediterrània va ser fundada l’any 1979 per uns quants
joves motivats pel desig de conrear el vessant més qualitatiu de la
música per a cobla. Es dedica especialment a les sardanes, els balls
vuitcentistes i la música simfònica.
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Dimarts 8 de desembre – 19 h
El Centre de Gràcia
Beat Band de l’associació Symphocat
Presenta: Concert de Nadal
Aquest concert presenta un espectacle amb temes nadalencs de
compositors internacionals, com ara Duke Ellington, Gleen Miller, Benny
Goodman i Willi Marz.
La banda de Symphocat, coneguda per Beat Band, aplega joves músics
procedents d’unes altres bandes i de diverses escoles de música i
conservatoris. Malgrat que treballa amb repertoris de tota mena, té
predilecció per grans temes musicals contemporanis.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/uXoBp
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Diumenge 13 de desembre – 18 h
Sants Teatre
Raval’s Band
Presenta: Fils conductors
Totes les músiques tenen connexions entre si, que poden ser més
evidents o semblar més llunyanes. Aquest concert proposa un
recorregut per una desena de peces relacionades a partir d’un fil
conductor que s’anirà explicant durant l’espectacle.
La Banda Musical del Raval o Raval’s Band és una associació sense
ànim de lucre formada per músics originaris del Raval, que té per
finalitat la integració social, cultural i educativa mitjançant la música i el
català. És, a més, un punt de trobada per als membres dels tradicionals
Cors muts del Raval.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/aVx5i
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Dilluns 14 de desembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Bohèmia
Presenta: Presentació del CD del col·lectiu GASP

Cicle de Cobla a Barcelona
El col·lectiu GASP és un grup compositiu format per Dani Gasulla, Lluís
Alcalà, Carles Santiago i Jordi Paulí. Ara presenten el seu quart disc,
un recull de disset sardanes, una de les quals és escrita a vuit mans.
Es tracta de ‘Connectats’, la primera sardana a la història escrita per
quatre autors diferents.
La cobla Bohèmia és una formació especial on es troben músics de
diverses cobles. La seva principal activitat és l’enregistrament de discs.
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Diumenge 20 de desembre – 18 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Presenta: Concert de Nadal
La Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris presenta un concert
nadalenc dividit en dues parts. La primera comptarà amb peces de
Wagner, Puccini i Verdi, entre més autors. La segona tindrà melodies de
Mariano Puig, Jacob de Haan, André Waignein i Irvig Berlin.
Fundada l’any 1989 per iniciativa de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en
Clavé de les Roquetes, la banda participa activament en les festes de la
ciutat. És formada per més seixanta músics, majoritàriament amateurs,
procedents de conservatoris i escoles de música.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/nNm7i
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Dilluns 21 de desembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Concert de Nadal i Presentació del CD Tríptic
de records

Cicle de Cobla a Barcelona
L’any del centenari del naixement del compositor Fèlix Martínez
i Comín, la cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona li prepara un
homenatge en forma de CD. Aquest nou enregistrament es presentarà
en aquesta audició que, a més, comptarà amb peces nadalenques.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Dimarts 22 de desembre – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla de l’ESMUC
Presenta: Grans conjunts

Cicle de Cobla a Barcelona
En aquesta ocasió gaudirem d’un concert amb sardanes i altres obres
de Domènec Moner, Ricard Lamote, Agustí Borgunyó, Josep Maria
Bernat i Lluís Lloansí, entre d’altres. També s’hi interpretaran dues
sardanes en commemoració de dues efemèrides que se celebren
enguany: Gratitud, amb motiu dels cent anys del naixement de Fèlix
Martínez Comín, i Tamariu, amb motiu del cent vint-i-cinquè aniversari
del naixement d’Eduard Toldrà.
L’Escola Superior de Música de Catalunya és un centre oficial d’estudis
musicals creat l’any 2001, esdevenint l’única institució pública on es
poden cursar estudis superiors de música a Catalunya. Està ubicada a
l’edifici de l’Auditori de Barcelona i compta amb diverses formacions
musicals, com la cobla.
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Diumenge 27 de desembre – 18 h
Lluïsos d’Horta
Beat Band de l’Associació Musical Symphocat
Presenta: Posa Swing a la teva vida
L’espectacle conté temes cabdals del swing. S’hi podran sentir, per
exemple, obres de Gustav Holst, Duke Ellington, Gleen Miller, Benny
Goodman i Willi Marz.
La banda de Symphocat, coneguda per Beat Band, aplega joves músics
procedents d’unes altres bandes i de diverses escoles de música
i conservatoris. Tot i que treballa amb repertoris de tota mena, té
predilecció per grans temes musicals contemporanis.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/lx39k
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Diumenge 3 de gener – 18 h
Lluïsos d’Horta
Banda Simfònica de Barcelona
Presenta: Concert d’Any Nou
El primer concert de l’any 2021 de la Banda Simfònica de Barcelona
havia de ser per força un típic concert de Cap d’Any, amb valsos
i polques de Johann Strauss. Les reminiscències nadalenques i
l’esperança d’un 2021 millor en faran un concert molt especial!
La banda neix l’any 2019, derivada d’unes altres orquestres de vent i
percussió. L’entitat s’estructura sota l’aixopluc de l’associació musical
l’Andreuenca, creada el 2015 amb la voluntat de promoure els valors de
la música com a vehicle de solidaritat, cultura, educació, convivència i
integració.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/OJ5qi
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Diumenge 3 de gener – 18 h
Sants Teatre
Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Presenta: Concert d’Any Nou
La Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris presenta un concert de
Cap d’Any dividit en dues parts. La primera, comptarà amb peces de
Wagner, Puccini i Verdi, entre més autors. La segona tindrà melodies de
Mariano Puig, Jacob de Haan, André Waignein i Irvig Berlin.
Fundada l’any 1989 per iniciativa de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en
Clavé de les Roquetes, la banda participa activament en les festes de la
ciutat. És formada per més seixanta músics, majoritàriament amateurs,
procedents de conservatoris i escoles de música.
Reserva les teves entrades aquí: http://entrapol.is/OJ5qi
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Dilluns 11 de gener – 19.30 h
Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Autors de la Sant Jordi

Cicle de Cobla a Barcelona
En aquest concert, la cobla vol recordar els autors que durant els anys
hi han estat vinculats. S’hi sentiran obres de compositors com ara Joan
Druguet, Enric Ortí, Marc Timón, Concepció Ramió, Jordi León i Joan
Jordi Beumala.
La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol ‘Cobla Ciutat
de Barcelona’, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació,
treballa especialment la música de concert, programant obres de
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Ateneus participants
Casal Catòlic de Sant Andreu

Lluïsos d’Horta

Carrer de Pons i Gallarza, 58
08030
Telèfon: 933 453 001

Carrer de Feliu i Codina, 7-9
08031
Telèfon: 934 277 327

www.lawebdelcasal.cat

www.lluisoshorta.cat

Casino l’Aliança del Poblenou

Sants Teatre

Rambla del Poblenou, 42
08005
Telèfon: 932 252 814

Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76
08014
Telèfon: 933 325 037

www.casinoalianca.cat

www.ccsants.cat

Centre de Gràcia

Teatre de Sarrià

Carrer de Ros de Olano, 9
08012
Telèfon: 932 181 964

Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8
08034
Telèfon: 932 039 772

www.elcentregracia.cat

www.teatredesarria.cat

Foment Hortenc
Carrer Alt de Mariner, 15
08032
Telèfon: 934 291 040

https://www.fomenthortenc.cat/
web2.0/
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Entrades:
Preu de cada concert: taquilla inversa.
Les entrades es poden reservar al web corresponent.
O també directament a les taquilles dels ateneus.
Alguns dels concerts i espectacles programats es podran
veure uns quants dies després de l’acte a través del canal de
Youtube de Cultura Popular Barcelona.
http://www.youtube.com/c/culturapopularbcn

Subscriu-te al butlletí
de cultura popular!
Vols estar al dia de les entitats de #culturapopular del barri?
Vols saber quins actes se celebren cada setmana a la ciutat?
Subscriu-te al nostre butlletí i no deixis escapar cap detall de
les festes i tradicions barcelonines!
Clica aquí:
http://e-bcn.cat/butlletins/cultura/ca/index.
html?newsletter=popular

Ens pots seguir a:
www.

barcelona.cat/culturapopular

		@cultupopularbcn
		@culturapopularbcn
		@bcn_culturapopular
		 Cultura Popular Bcn
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Mesures covid-19

És obligatori l’ús de mascareta.
Respecteu les mesures de seguretat de
cada ateneu.
Tots els ateneus compleixen les mesures
establertes al protocol anticovid vigent.
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