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• Signum  Tielman SUSATO  
   (adaptació:. Jos Van den Borre)

• El grillo  Josquin DES PRÉS 
• Air  Johann Sebastian BACH
   (adaptació: Edgar Quiñónez)

• Sviaty Bozhe  Piotr Ilitx TXAIKOVSKI
• Nerea izango zen  J. A. ARTZE i Mikel LABOA
• Duerme negrito  cançó tradicional caribenya
• Shall I compare thee to a summer’s day Nils LINDBERG
   text: William SHAKESPEARE
• Quatre cançonetes valencianes música: Armand BLANQUER
   lletra: Jacint LABAILA

I. La florera
II. Naturalesa
III. La muntanya
IV. Visanteta

• Idil·li  Joan Albert ALTISENT
• Viejo barco de mar...  E. TALAMANTES
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A PROPÒSIT DEL PROGRAMA

Aquest serà el segon concert del Cor de la Societat Musical Lira 
Castellonera. És la nostra intenció fer-vos partícips de la nostra 
aventura. Necessitem de la vostra complicitat per fer que el nostre 
viatge siga llarg i profitós. Més que arribar a bon port, el nostre desig 
és conéixer molts ports, cadascun amb les seues esperances, difi-
cultats, i satisfaccions. Volem fer parada en moltes Ítaques diferents.

Aquesta segona parada del nostre camí serà el primer concert del 
cor a cappella és a dir, només les veus, sense música instrumental.

Es cantaran peces de diversos estils i èpoques: des d’obres clàssi-
ques a d’altres més o menys actuals, passant per cançons populars 
d’ara i adés, d’ací i d’allà, amb textos sublims algunes i “no tant” 
d’altres. El viatge musical anirà des del segle XVI fins al XXI, i ens 
farà voltar per diferents països d’arreu del món, cadascun amb la 
seua llengua i les seues armonies Al programa apareixeran obres 
de compositors famosos (com per exemple Bach o Txaikovski), 
d’altres que quedaren en l’anonimat i d’alguns que, potser, seran 
famosos en un futur. 

Un concert per a gaudir de la música vocal antiga i moderna.
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