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Preludi

Nervis

Fer-se gran

Joia i dolor

Neix la primavera

El sintrom

La setmana-el diumenge

El gran dia

Data de caducitat

Maite (siempre)

No em rendiré

Epíleg

MÚSICA I LLETRES
DE JOAN VIVES

TEXT I LLETRES ADDICIONALS
DE PITI ESPAÑOL

L’Auditori, 
C/ Lepant, 150

El concert començarà a les 18.30 h.

CANTAGRANS és una coproducció de 
l’Ajuntament de Barcelona amb L’Auditori.



El Noi de la Mare

Què li darem en el Noi de la Mare?

Què li darem, que li sàpiga bo?

Li darem panses amb unes balances,

li darem figues amb un paneró.

Què li darem al Fillet de Maria?

Què li darem al formós Infantó?

Panses i figues i nous i olives,

panses i figues i mel i mató.

Tam patam tam, que les figues són verdes,

Tam patam tam, que ja maduraran.

Si no maduren el dia de Pasqua,

maduraran en el dia de Rams.

CANTÀVIACANTÀVIA
UNA CANTATA PER A GENT GRAN

SOBRE UNA HISTÒRIA DE
PITI ESPAÑOL I JOAN VIVES

AL FINAL DEL CONCERT, 
CANTAIRES I PÚBLIC CANTAREM 

CONJUNTAMENT LA NADALA:

Amb un to optimista, encoratjador i animós,

i un esperit poc convencional i una mica 

provocador, Cantàvia abraça diversos 

aspectes significatius i divertits de la vida

de les persones grans: des d’una competició 

de petanca explicada com si fos un 

enfrontament entre bandes, fins a les 

múltiples activitats que fan avui dia les 

persones grans; sense evitar, però, temes

una mica més seriosos com l’acceptació de 

l’envelliment o els canvis que ha 

experimentat la nostra societat.

Es presenten dues maneres diferents i força 

oposades d’enfrontar-se a la vellesa: una 

benhumorada i positiva, una altra la més aviat 

amb empipament i pessimista.

Finalment s’imposarà la visió més positiva.

Joan Vives
Piano

Àngel Valverde
Teclats

Bernat Hernàndez
Baix elèctric i contrabaix

Llorenç Fernàndez
Guitarres

Jordi Vilà
Bateria

Carme Sansa
Solista

Enric Arquimbau
Solista

Ignasi Tomàs
Direcció escènica

Montserrat Meneses
Direcció musical


