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“Com més original és un 
descobriment, més obvi 
sembla desprès.” 

Arthur Koestler

CULTURA
VIVA

Centre Cívic Navas

Abril - Juny 2019
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· L’aforament en totes les activitats és limitat.
· Respecteu l’ordre d’arribada.
· L’entrada gratuïta exceptuant aquelles activitats marcades amb preu d’entrada.
· Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona per al 2019.
· En les activitats amb preu d’entrada, el pagament s’ha de fer amb targeta.
· Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat.

A la taquilla inversa (TI) l’espectador és qui decideix , un cop vista l’obra, pagar el que
consideri oportú i just. És un exercici de responsabilitat i maduresa on l’espectador ha
de tenir en compte que la producció i exhibició d’un espectacle teatral té uns costos en
els quals s’inclouen, entre altres, la remuneració digna dels artistes. Tenint en compte
això i la seva possibilitat econòmica, l’espectador estableix el preu de l’entrada.

*“Conservar alguna cosa que m’ajudi a recordar-te seria admetre que et 
puc oblidar”
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NORMATIVA PROGRAMACIó CULTURAL

AGENDA

ABRIL

EXPOSICIó L’ESPERA MOU!
DE 10 AL 26 D’ABRIL 
Vestíbul del centre i primer pis 

CONFERÈNCIES CICLE D’EGIPTE 
MUSÉE DU LOUVRE

DIMECRES, 3 D’ABRIL  
A les 18.30 h 

CONCERT DE 
PRIMAVERA

ORQUESTRA DE 
CAMBRA CATALANA 

DIJOUS, 4 D’ABRIL 
A les 12 h 

TEATRE D’APROP CAOS ENLLOC 
DE MÚSICA

DIVENDRES, 5 D’ABRIL 
A les 20 h 

CONFERÈNCIES 
CICLE AUDICIONS

DEBUSSY - 
QUARTET DE CORDA 

DIMARTS, 9 DE ABRIL
A les 18.30 h 

TEATRE D’APOP NO ME LLAMES 
SOLSTICIO ...

DIVENDRES, 12 D’ABRIL 
A les 20 h 

ESPECTACLE 
FAMILIAR 

EL CONCERT 
MÉS PETIT

DISSABTE, 13 D’ABRIL 
A les 12 h 

CICLE DE MÚSICA 
CLÀSSICA MOANA QUARTET

DIJOUS, 25 D’ABRIL 
A les 19 h

CONFERÈNCIES 
DIVERSITATS

ATENESA, BRESSOL 
DE LA DEMOCRÀCIA?

DIMARTS, 30 D’ABRIL
A les 18.30 h

L’espra mou! Exposició del mes d’abril. 
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MAIG

AGENDA

EXPOSICIó UN PASSEIG 
PER BARCELONA 

DEL 8 AL 24 DE MAIG
Vestíbul del centre 

CIÈNCIA CIUTADANA 
I TERRITORI 

AL·LÈRGIES, 
COOPERES? 

DIJOUS, 2 MAIG
A les 19 h

CIÈNCIA CIUTADANA 
I TERRITORI 

AJUDAN’S A 
MAPEJAR, PLANTES 
AL·LÈRGIQUES

DISSABTE, 4 DE MAIG 
A les 10.30 h 

CIÈNCIA CIUTADANA 
I TERRITORI 

TALLER 
D’ATRAPASONS

DIMARTS, 7 DE MAIG 
De 17 a 20 h

CONFERÈNCIES 
CICLE D’EGIPTE 

LA MEDICINA A 
L’ANTIC EGIPTE 

DIJOUS, 9 DE MAIG  
A les 18.30 h 

CIÈNCIA CIUTADANA 
I TERRITORI 

TALLER D’EDICIó 
SONORA

DIMECRES, 15 DE MAIG 
De 17 a 20 h

CONFERÈNCIES 
CICLE AUDICIONS

TXAIKOVSKI - 
4A SIMFONIA

DIMARTS, 21 DE MAIG
A les 18.30  

CONFERÈNCIES 
DIVERSITATS

LA BIBLIOTECA 
D’ALEXANDRIA

DIMARTS, 28 DE MAIG 
A les 18.30 h

CICLE DE MÚSICA 
CLÀSSICA

TETRABRASS 
BCN ENSEMBLE 

DIJOUS, 30 DE MAIG 
A les 19 h

Exposició del mes de maig. Un passeig per Barcelona.
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JUNY

AGENDA

EXPOSICIó MAR ENTRE TERRES
DEL 4 AL 27 DE JUNY
Vestíbul del centre   

CONFERÈNCIES 
CICLE D’EGIPTE 
AMENHOTEP III. 
EL FARAó SOL

DIMECRES, 5 DE JUNY  
A les 18.30 h

TEATRE D’APOP TOC TOC  
DIVENDRES, 7 DE JUNY  
A les 20 h

CONFERÈNCIES 
CICLE AUDICIONS

BEETHOVEN - 
QUARTETS RAZUMOSKY

DIMARTS, 11 DE JUNY
A les 18.30 h

VIU LA MÚSICA 
DIVERSITATS DÀFNIA

DIJOUS, 13 DE JUNY 
A les 19 h

CONFERÈNCIES 
DIVERSITATS EL MARROC OCULT

DIMECRES, 19 DE JUNY 
A les 18.30 h

TEATRE D’APOP ESPERANT SISTER I 
BROTHER

DIVENDRES, 21 DE 
JUNY 
A les 20 h

MÚSICA DEL 
ROMANTICISME 
ALEMANY 

CORAL CAPELLA 
FRANCESA 

DIJOUS, 27 DE JUNY
A les 19 h

Cicle de conferències, diversitats culturals. “la mediterrània “ Pag.14
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EXPOSICIONS

L’ESPERA MOU!

DE 10 AL 26 D’ABRIL  
Vestíbul del centre i primer pis 
Projecte fotogràfic de: Clàudia Barberà i Eloi Sànchez 
Amb el Suport de Jeroni de Moragas i Club Lleuresport.   

Descobreix les sensacions que tots podem arribar a te-
nir abans, durant i després d’un fet significatiu. Una re-
flexió sobre l’observació d’un mateix i dels canvis que 
succeeixen al nostre cos en posar-nos davant d’allò 
que ens mou per dins. El Club Esportiu Jeroni de Mo-
ragas és una entitat social sense ànim de lucre que uti-
litza l’esport com a pretext per a la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

UN PASSEIG PER BARCELONA 

DEL 8 AL 24 DE MAIG
Vestíbul del centre 
Una exposició col·lectiva: Grup d’aquarel·la avança-
da del Casal Gent Gran Navas

A través de la tècnica de l’ aquarel.la expressem les nostres 
vivències, sentiments i recorreguts de la nostra vida per la 
ciutat . En aquesta ocasió, farem un recorregut per dife-
rents indrets de la nostra Barcelona, els hi identifiqueu?.

EXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

MAR ENTRE TERRES

DEL 4 AL 27 DE JUNY
Vestíbul del centre 
Un projecte de: l’organització sense ànim de lucre 
dedicada a reduir les barreres legals per a compartir 
treballs creatius; Creative Commons.

Una mirada a les ciutats que des de primera línia de 
mar, han vist, fer-se i desfer-se, les grans civilitzacions 
del Mediterrani. Algunes d’elles, bressol de llegendaris 
Imperis, com Trípoli; fars de cultures com Alexandria; 
les ciutats estat greges, i d’altres que van tenir la seva 
màxima influencia durant l’època medieval com Gèno-
va, Venècia o Barcelona. Avui moltes d’aquelles ciutats 
segueixen sent focus de comerç i pont de cultures i com 
fa milers d’anys, segueixen mirant la mar Mediterrània. 
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TEATRE D’APROP

TEATRE D’APROP

CAOS ENLLOC DE MÚSICA  
G

DIVENDRES, 5 D’ABRIL 
A les 20 h 
Entrada lliure i aforament limitat

La figura de Dimtri Xostakóvitx i alguns dels motius 
del seu extens repertori esdevenen el punt de partida 
per aquesta companyia que defensa el teatre laborato-
ri on el procés de creació és fonamental. Caos enlloc 
de música vol ser una experiència visual i sonora que 
prem diferents tecles de l’univers del compositor i mos-
tra, com si es tractés d’un aparador, diferents temes 
que ressonen amb força encara en el nostres dies.

Creació i dramatúrgia: ATRESBANDES
Gènere: Laboratori d’arts
Durada: 1h
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TEATRE D’APROP

NO ME LLAMES SOLSTICIO LLAMAME OTOÑO 
TI

Dins el Festival de teatre inclusiu Gestviu
DIVENDRES, 12 D’ABRIL 
A les 20 h 
Entrada lliure amb taquilla inversa 

Espectacle que combina l’expressió corporal amb la 
sensibilitat musical. La tardor és estranya, malenconi-
osa, un comiat. Els signes clàssics de l’estació com 
les fulles caigudes, el vent i els diaris que volen aban-
donats ens situen en l’escena. Els dos personatges 
d’aquesta obra semblen solitaris, pateixen les incle-
mències del temps, es troben, es miren, es diverteixen, 
juguen, s’enamoren, s’odien, les seves emocions són 
tan lleugeres i confuses com el temps tan innocents i 
espontanis com els nens.

Gènere: Clown gestual 
A càrrec de: la Cia. Sietedemayo  
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MELOCOTóN EN ALMÍVAR
TI

DIVENDRES, 7 DE JUNY  
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa  

Paròdia que gira al voltant d’un grup de lladres que 
volen escapar del país després d’un atracament, però 
una veïna tafanera i una mongeta peculiar, no els hi 
posaran gens fàcil. Amb l’església hem topat! 
Divertida història, plena de peripècies i sorpreses !

Gènere: Comèdia
Guió original de: Miguel Mihura.
Companyia: “Les Ramones”
Directora: Carlota Martí
Idioma: en Castellà. 
Repartiment: Fred: Josep Oller / Camilo: Albert Capel 
/ Blanca: Araceli Núñez / Maria: Gemma Díaz / Pep: 
Carlos Gat / Lili: Cristina Escribano / Anna: Carlota 
Martí

TEATRE D’APROP
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ESPERANT SISTER I BROTHER
TI

DIVENDRES, 21 DE JUNY 
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa 

Cinc actrius intenten decidir la propera obra que re-
presentaran: “Bones notícies de Sister” de Manuel de 
Pedrolo o “Estava a casa i esperava que arribés la plu-
ja” de Jean Luc Lagarce. Obres oposades en èpoques, 
estils, llenguatges i estètiques però, amb un mateix 
tema: l’espera, l’esperança de temps millors i majors 
llibertats.

Gènere: Absurd / dramàtic.  
A càrrec de: Cia. Las Albas  
Repartiment: Natalia Cros, Esther García, Cristina 
Pérez, Marta Puchal, Mònica Rius i Ruth Talavera.
Direcció: Cristina Lügstenmann

TEATRE D’APROP
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ESPECTACLE FAMILIAR 

EL CONCERT MÉS PETIT 
G

DISSABTE, 13 D’ABRIL 
A les 12 h 

Proposta innovadora creada perquè infants i famílies 
gaudeixin d’una vivència musical compartida alhora 
que ofereix recursos als pares i mares per fomentar 
i potenciar la musicalitat innata dels infants.  Inspirat 
en criteris de la Teoria de l’Aprenentatge Musical (Mu-
sic Learning Theory-MLT), desenvolupada per Edwin 
Gordon, el Concert més Petit és un viatge musical i 
sensorial que promou l’escolta, la participació, l’experi-
mentació activa i la descoberta a partir d’audicions, di-
nàmiques, jocs i diferents elements visuals.
El repertori  inclou cançons populars i temes clàssics 
de Johann Strauss, Txaikovski i Chopin, així com músi-
ques i cançons pròpies interpretades per 3 músics. En 
el Concert més Petit hi ha una gran diversitat d’instru-
ments, sons i timbres.

Adreçat a infants: de 0 dies a 5 anys. 

ESPECTACLE FAMILIAR 
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DIVERSITATS LA MEDITERRÀNIA

VIU LA MÚSICA DIVERSITATS 
TI

DÀFNIA    

DIJOUS, 13 DE JUNY 
A les 19 h
Entrada lliure amb taquilla inversa 

Dàfnia es va crear al juliol del 2009, i va néixer amb la 
vocació d’explorar i mostrar la diversitat tímbrica, lin-
güística i estilística de la música vocal de la Mediterrà-
nia. Amb aquesta idea el grup va interpretar cançons 
de diferents països: Algèria, Marroc, Tunísia, Turquia, 
Grècia, França, Italià, Macedònia, Sèrbia, Albània, Ca-
talunya i diverses regions d’Espanya... així com nom-
broses composicions pròpies. Una formació  absolu-
tament  inusual: kanun i saz turcs, tar, viola de roda, 
veu i percussions, que produeix unes sonoritats ori-
ginals i diferents. Dàfnia continua interpretant  temes  
tradicionals i contemporanis d’arreu la Mediterrània, i 
més especialment dels Balcans i Turquia, i les noves 
composicions pròpies es mouen ara en els terrenys del 
folk, la world music i la cançó d’autor. 

Intèrprets: Robert Santamaría, kanun, saz i tar / Pau 
Zañartu, percussions acústiques i electròniques / Mar-
ta Segura, veu i percussions i Marc Egea, viola de roda.
Artista convidada: Núria Martínez, danses

DIVERSITATS I CULTURES DEL MóN
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LA DEMOCRÀCIA ATENESA, 
EL BRESSOL DE LA DEMOCRÀCIA?

DIMARTS, 30 D’ABRIL
A les 18.30 h

En aquesta xerrada coneixerem l’Atenes democràtica 
dels segles V i IV A.C., considerarem les seves princi-
pals institucions de participació democràtica i reflexio-
narem sobre què és la democràcia.

A càrrec de: Jorge Pisa, Llicenciat en Història, espe-
cialitzat en Història Antiga 

LA BIBLIOTECA D’ALEXANDRIA

DIMARTS, 28 DE MAIG 
A les 18.30 h

A Alexandria va existir en època antiga una de les 
Biblioteques més famoses de la Història. La famosa 
Biblioteca d’Alexandria, on van estudiar acadèmics 
com Euclides, Estrabó, Claudi Ptolemeu o Heró d’Ale-
xandria. En aquesta xerrada coneixerem què va ser 
aquesta institució intel·lectual, com funcionava i quin 
va ser el seu fatal destí.

A càrrec de: Jorge Pisa, Llicenciat en Història, espe-
cialitzat en Història Antiga

DIVERSITATS I CULTURES DEL MóN / CONFERÈNCIES
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EL MARROC OCULT

DIMECRES, 19 DE JUNY 
A les 18.30 h

Després de 20 anys de viatjar per terres del Marroc, 
s’ofereix al públic una trilogia d’espais i gent que el tu-
risme difícilment pot albirar. Des del punt de vista geo-
lògic, geogràfic i personal els assistents podran desco-
brir un Marroc totalment ocult i alguns llocs i costums 
que difícilment s’ofereixen als europeus. Tot d’una es 
podrà entendre per quina raó molts marroquins són tan 
endèmics per les nostres terres.

A càrrec de: David Rabadà i Vives, Professor de Cièn-
cies Geològiques

DIVERSITATS I CULTURES DEL MóN / CONFERÈNCIES
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CIÈNCIA CIUTADANA I TERRITORI 

FLORA URBANA I AL·LÈRGIES, COOPERES? 
G

DIJOUS, 2 MAIG 
A les 19 h
Activitat gratuïta i aforament limitat

Què es pot fer per millorar els símptomes de l’al·lèrgia 
al pol·len?
Coneixes les plantes del teu voltant? Saps què és una 
flor? Per a què serveix el pol·len? Algunes persones 
tenen una malaltia anomenada al·lèrgia, saps què és?
El Punt d’Informació Aerobiològica (ICTA-UAB) estudia 
la qualitat de l’aire des del punt de vista biològic donant 
suport i informació a especialistes mèdics i als ciuta-
dans  (http://lap.uab.cat/aerobiologia/). En aquesta xer-
rada es parlarà de quines plantes causen al·lèrgies, 
per què i com prevenir els seus símptomes. A més, 
s’oferirà al ciutadà l’oportunitat de formar part de la re-
cerca, participant en la creació de dades i col·laborant 
en els resultats obtinguts.    

#CALIDOSCOPI19
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SORTIDA PEL BARRI DE NAVAS

PLANTTES, AJUDAN’S A MAPEJAR 
LES PLANTES QUE FAN AL·LÈRGIA

G
DISSABTE, 4 DE MAIG 
A les 10.30 h 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web www.
ccnavas.cat al tel. 93 349 35 22 o al correu ccnavas@
bcn.cat

El Punt d’Informació Aerobiològica (ICTA-UAB) us pro-
posa una activitat al voltant de les plantes i les al·lèr-
gies. Aprèn a reconèixer aquelles plantes que causen 
al·lèrgia i en qui moment poder ocasionar problemes, i 
participa buscant aquestes plantes pel voltant del cen-
tre cívic  mitjançant la App Planttes. 
Requisits: la sortida pel voltant del centre cívic es farà 
en grups. Caldrà descarregar-se l’aplicació gratuïta 
Planttes (Disponible per a mòbils i tablets Andriod).

#CALIDOSCOPI19
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TALLER D’ATRAPASONS 
G

DIMARTS, 7 DE MAIG 
De 17 a 20 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web 
www.ccnavas.cat al tel. 93 349 35 22 o al correu 
ccnavas@bcn.cat

Vols col·laborar en la caracterització sonora del teu 
barri? Enregistrarem els sons de l’espai públic per 
comprendre’ls a nivell científic i construir col·lectiva-
ment el mapa sonor del Districte. Converteix-te en pa-
trimoniador sonor i vine a fer #ciènciaciutadana.

Organització: Districte de Sant Andreu, Aula Ambien-
tal i Centre Cívic Navas.
Lloc: Centre Cívic Navas

#CALIDOSCOPI19
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TALLER D’EDICIó SONORA   
G

DIMECRES, 15 DE MAIG 
De 17 a 20 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web 
www.ccnavas.cat al tel. 93 349 35 22 o al correu 
ccnavas@bcn.cat

Vols col·laborar en l’edició dels sons del barri? Ho fa-
rem col·lectivament a partir dels enregistraments dels 
espais públics fets durant els taller d’atrapasons al dis-
tricte. Converteix-te en un expert de Freesound i aju-
da’ns a posar a l’abast de tothom com sona el nostre 
barri.

Organització: Districte Sant Andreu, Aula Ambiental i 
Fabra i Coats.
Lloc: Fabra i Coats 

#CALIDOSCOPI19
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CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA

CONCERT DE PRIMAVERA 
G

ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA 

DIJOUS, 4 D’ABRIL  
A les 12 h 
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

L’Orquestra de Cambra Catalana farà la presentació de 
la temporada 2019. A continuació el Quartet de corda 
Havel format per solistes de l’orquestra oferirà un con-
cert en el que sentirem el Divertiment en Fa de W.A. 
Mozart i el cèlebre Quartet Americà d’Antonin Dvorak.

Direcció: Joan Pàmies 

VIU LA MÚSICA
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MOANA QUARTET 
TI

DIJOUS, 25 D’ABRIL 
A les 19 h
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

Moana Quartet neix al Conservatori Superior de Músi-
ca del Liceu l’any 2013 amb la intenció d’endinsar-se 
en la formació del quartet de corda clàssic. Per tal 
d’aprofundir en el repertori propi de la formació i con-
solidar-se com a grup, s’han format amb el violoncel-
lista del Quartet Casals, Arnau Tomàs i el violinista del 
Quartet Quixot, Daniel Cubero. Moana Quartet vol do-
nar vida a la música d’una manera fresca, tant pel que 
fa a la seva interpretació, com al fet de treballar obres 
de compositors del seu entorn proper. 

Intèrprets: Rubén Herrera i Carlota Novell, violinistes / 
Anna Ribera, viola i Clara Manjón, violoncel.

VIU LA MÚSICA  
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TETRABRASS BCN ENSEMBLE  
G

DIJOUS, 30 DE MAIG 
A les 19 h
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

TetraBrass Bcn Ensemble neix de l’impuls de fer i do-
nar a conèixer la música de cambra per part de quatre 
instrumentistes professionals de vent metall. L’objectiu 
d’aquest grup és apropar a l’oient un repertori, una so-
noritat i un missatge musical poc conegut, on la quali-
tat musical, artística i comunicativa faci de l’experièn-
cia musical viscuda, quelcom extraordinari. TetraBrass 
està formada per un quartet de metalls, integrat per 
una trompeta, una trompa, un trombó i un trombó 
baix. Aquesta riquesa de colors sonors i les capacitats 
virtuosístiques d’aquests instruments, molt sovint no 
conegudes, fa que l’eclecticisme musical sigui la senya 
d’identitat.

Intèrprets: Emilio Bayarri Ombuena, trombó / Carles 
Lizondo Ferrer, trompa / Francisco Palacios quixal i 
trombó baix i Patricio Soler Perez, trompeta.

VIU LA MÚSICA 
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CORAL CAPELLA FRANCESA 

MÚSICA DEL ROMANTICISME ALEMANY  
G

DIJOUS, 27 DE JUNY 
A les 19 h
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

Gaudiu de la música del romanticisme alemany de la 
mà de la Coral Capella Francesa que, ens presentarà 
una selecció d’obres de compositors romàntics, prin-
cipalment de Schubert, Schumann, Mendelssohn i 
Brahms que divideixen en dues parts: una primera de 
música religiosa i una segona de música profana. 

Intèrprets: Coral Capella Francesa 
Tenor: Robert Muñoz
Teclat: Carme Ruiz
Direcció: Cecília Velàzquez

VIU LA MÚSICA 
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CONFERÈNCIES

CICLE D’EGIPTE TERRA DE MOMIES I FARAONS

Continuem antic Egipte, terra de mòmies i faraons.
A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en His-
tòria, especialista en Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

LA COL·LECCIó EGÍPCIA DEL 
MUSÉE DU LOUVRE 

G
DIMECRES, 3 D’ABRIL  
A les 18.30 h 

Si parlem de museus de tot el món amb una col·lecció 
egípcia important, sens dubte que el Musée du Louvre 
a París n’és un referent. Nascut com tants d’altres al 
segle XIX arran de les compres per part de cònsols i 
excavacions, compta amb una important col·lecció en-
tre la que destaca el famós Escriba assegut.

CONFERÈNCIES I CICLES
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LA MEDICINA A L’ANTIC EGIPTE 

DIJOUS, 9 DE MAIG  
A les 18.30 h

Una civilització tan avançada com la faraònica havia 
de destacar en tots els camps, un d’ells era la medici-
na on l’observació, l’anàlisi i el diagnòstic racional con-
vivia amb la màgia usada per poder curar. Coneixerem 
els aspectes més científics i màgics de la medicina 
egípcia.

AMENHOTEP III. EL FARAó SOL

DIMECRES, 5 DE JUNY  
A les 18.30 h

Un dels faraons més importants de la dinastia XVIII de 
l’Imperi Nou va ser Amenhotep III. Egipte va viure, sota 
el seu regnat, un període de pau amb les altres potèn-
cies estrangeres, aconseguit en part per matrimonis 
polítics. Va continuar el canvi religiós que havia iniciat 
el seu pare. I va fer construir temples com el de Luxor.

CONFERÈNCIES I CICLES
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CONFERÈNCIES

CICLE AUDICIONS COMENTADES
G

Continuem amb el cicle de cicle el dedicarem al mes-
tres Beethoven, Txaikovski i Debussy. 

A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor.
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

DEBUSSY - QUARTET DE CORDA EN SOL MENOR

DIMARTS, 9 DE ABRIL
A les 18.30 h 

Claude Debussy va escriure el seu únic quartet de cor-
des en sol menor estrenat al Paris de 1893 a la Socié-
té Nationale amb reaccions oposades com a resultat. 
Però amb el temps el quartet és considerà una fita en 
la història de la música de cambra.

AUDICIONS COMENTADES

F
ot

og
ra

fia
: v

iq
ui

pè
di

a 
D

eb
us

sy



27

TXAIKOVSKI - 4A SIMFONIA

DIMARTS, 21 DE MAIG
A les 18.30 h

Txaikovski va dedicar aquesta Simfonia a la seva me-
cenes, Madame Nadezhda von Meck  composta entre 
1877 i 1878. Està estructurada en els tradicionals qua-
tre moviments. Com el mateix compositor va explicar, 
“el primer moviment representa el Destí” i conclou: “No 
existeix cap refugi ... Deixeu-vos emportar per aquesta 
mar, fins que us engoleixi i us submergeixi en les se-
ves profunditats”.

BEETHOVEN - QUARTETS RAZUMOSKY

DIMARTS, 11 DE JUNY
A les 18.30 h

Com a resultat d’un encàrrec de l’ambaixador rus a 
Viena, Beethoven utilitza un tema rus tradicional en els 
dos primers quartets, i alguns experts reconeixen el 
tema de l’Andantino com a una melodia russa pel que 
fa el tercer. Els quartets no foren ben rebuts, doncs 
resultaren per l’època, llargs i difícils. Però, en l’actua-
litat estan atraient l’atenció de tots els coneixedors. La 
concepció és profunda i la construcció excel·lent, però 
no són de fàcil comprensió.

AUDICIONS COMENTADES
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