
 

FEBRER 
 
Diumenge, 16 de febrer de 2020 – 19 h  
L’Essència del Carib 
Banda Municipal de Lleida 
La Música del Carib sorgeix de la unió de ritmes europeus, 
africans i nadius essent la seva característica la 
utilització d'instruments de percussió i de vent. Després de 
l'exitós Recordant els 80's, ara us proposem atansar-vos als 
llegendaris boleros, cha cha chas, havaneres, mambos i tot 
un seguit de ritmes llatins que ens faran sentir "vius". La 
música d'en Xavier Cugat, el Danzón d'Arturo Márquez i el Joropo veneçolà, arranjat 
per Johan de Meijj són algunes de les pàgines més significatives que podrem gaudir 
en aquest espectacle que us farà vibrar de debò. 
 
Preu:  10 € /  Residents : 6 € (entrada reduïda)*Si compren les entrades online es 
poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada acreditant que 
viuen a la vostra població 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/lessencia-del-carib-banda-
municipal-de-lleida/ 
Comprar 
entrades:https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1
020 
 
 
Diumenge, 23 de Febrer - 19:00 h 
PETITS CANTORS DE VIENA 
LA MAR MEDITERRÀNIA 
Manolo Cagnin, director 
Els prop de 100 Nens Cantors de Viena, amb edats 
compreses entre els deu i els catorze anys, estan 
organitzats en quatre cors que ofereixen 300 concerts a 
l’any, amb gairebé mig milió d’espectadors a tot el món.  
En aquesta cita, que fa un recorregut per algunes de les 
músiques corals mes representatives dels països 
mediterranis, tindrem l’oportunitat de sentir el Brucknerchor, 
format per 26 nens.  
Preu: 30 €                Residents : 25 € (entrada reduïda)*Si compren les entrades 
online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/la-mar-mediterrania-petits-
cantors-de-viena/ 
Comprar entrades: 
https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1102 
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MARÇ 
 
Diumenge, 1 de Març - 19:00 h 
L’Heroica de Beethoven 
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida 
Luis Gorelik, director 
L’OJC se suma a la commemoració del 250 aniversari del 
naixement de Beethoven. En aquesta ocasió l’OJC ha 
convidat el director argentí Luís Gorelik per interpretar dos 
compositors amb estils i trajectòries molt diferenciades. 
Per una banda, podrem escoltar les Variacions Concertants del compositor 
argentí  Alberto Ginastera, una obra escrita el 1953 que ha estat considerada la 
culminació orquestral del compositor. 
A la segona part constarà d’una de les simfonies més famoses de Beethoven, 
l’Heroica. 
Preu: 13 €                Residents: 11 € (entrada reduïda)*Si compren les entrades 
online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població. 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/lheroica-de-beethoven-orquestra-
simfonica-julia-carbonell-de-les-terres-de-lleida/ 
Comprar entrades: 
https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1143 
 
 
Dissabte, 21 de març de 2020 – 20.30 h  
Gran Missa de Mozart 
Orquestra Simfònica Camera Musicae 
Cor Lieder Càmera 
Salvador Mas, director 
Bach i Mozart són els dos màxims representants de la primera i 
la segona meitat del segle XVIII respectivament. De personalitats 
molt diferents, es van moure en estils musicals distints, el barroc i 
el classicisme, però compartiren tant el seu amor per la música 
com uns extensíssims catàlegs d’obres que ens permeten gaudir 
de les seves idees musicals en múltiples formacions vocals i 
instrumentals. 
Preu: 30 €             Residents: 25 €(entrada reduïda)*Si compren les entrades 
online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població. 
 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/gran-missa-en-do-menor-de-mozart-
salvador-mas-ocm/ 
Comprar entrades: https://latemporadalleida.koobin.com/index.php 
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ABRIL 
 
Dijous, 2 d'Abril - 20:30 h 
TRIO LUDWIG INTEPRETA BEETHOVEN 
Hyo‐Sun Lim, piano 
Abel Tomàs Realp, violí 
Arnau Tomàs Realp, violoncel 
Considerat com una de les formacions més destacades 
de l’actualitat, el Trio Ludwig té com a vocació principal 
aprofundir en l’obra de Beethoven, del que n’han 
interpretat la integral de trios en diverses ocasions així 
com el seu Triple Concert per a trio i orquestra. 
Per aquest concert el Trio Ludwig ens proposa un 
programa configurat per dos dels primers trios de L. van Beethoven, l’Op.1 núm. 1 i el 
Op.1 núm. 3, i el segon trio de J. Turina. 
Preu: 11 €                Residents: 9 € (entrada reduïda)*Si compren les entrades 
online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població. 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/trio-ludwig-intepreta-beethoven/ 
Comprar entrades: 
https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1135 
 

MAIG 
 
Divendres, 8 de Maig - 20:30 h 
LA CINQUENA DE MAHLER 
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
Josep Pons, director 
En el marc de la celebració del 20è aniversari de la 
seva reobertura, el Gran Teatre del Liceu i la seva 
Orquestra Simfònica volen ser presents a diversos 
indrets del territori català i ho faran amb “una obra 
excepcional com la cinquena de Mahler”, tal com 
assegura el mestre Josep Pons. 
Josep Pons, que és un important mahlerià, oferirà una lectura analítica, transparent i 
poètica d’aquesta pàgina que representa una introspecció des del més íntim i profund 
de la condició humana fins a la lluminositat d’un grandiós final, passant pel regust de la 
música popular o l’amor més sentit. 
Entrada: 31 €                Residents : 26 € (entrada reduïda)*Si compren les 
entrades online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població. 
 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/concert-del-20e-aniversari-del-
liceu-la-cinquena-de-mahler/ 
Comprar entrades: 
https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1103 
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Diumenge, 31 de Maig - 19:00 h 
LA NOVENA DE BEETHOVEN 
Marga Cloquell, soprano 
Tànit Bono, mezzosoprano 
Roger Padullés, tenor 
Carles Pachón, baríton 
Orfeó Català 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 
Orquestra Simfònica del Vallès 
Xavier Puig, director 
L’Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció del seu 
director titular, Xavier Puig interpretaran l’obra musical més 
joiosa de la història de la música: la Novena de Beethoven. Una crida a la comunitat 
que desvetlla el nostre desig més confessable d’una felicitat compartida. Una Novena 
ben propera, bastida pels versos de Joan Maragall cantats per les veus solistes i 
corals amb més talent del país. La Novena com no l’has escoltada mai, perquè l’«Oda 
a l’Alegria» sonarà com si brollés de la mateixa humanitat. Per recordar que canviar el 
món és una tasca de tots. 
Programa: 
Cant espiritual (Xavier Montsalvatge) 
Simfonia núm. 9 en Re menor, op. 125 “Coral”(Ludwig van Beethoven) 
Preu: 25 €                Residents: 20 € (entrada reduïda)*Si compren les entrades 
online es poden aplicar l’entrada reduïda. Caldrà validar la seva entrada 
acreditant que viuen a la vostra població. 
+info: https://auditorienricgranados.cat/programacio/la-novena-de-beethoven-
orquestra-simfonica-del-valles/ 
Comprar entrades: 
https://latemporadalleida.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=1129 
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