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4 de juliol
20:30 h a l‘església de Puigpunyent

Cançó Popular Espanyola

11 de juliol
20:30 h a l‘església de Puigpunyent

Music Cinema Trio

18 de juliol
20:30 h al Gran Hotel Son Net

Quartet Anábisis

25 de juliol
20:30 h a l‘església de Galilea

Rara Avis
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4, 11, 18 i 25 de juliol
Puigpunyent i Galilea 2015Puigpunyent i Galilea 2015Puigpunyent i Galilea 2015

Benvinguts
Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització

Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització

Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització

Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització

Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització

Benvolguts veïnats de Puigpunyent i Galilea! Torna l’estiu i ja sabem 
que “a l’estiu tota cuca viu!”, i és per això que tenim ganes de viure i 
de tenir noves sensacions... I perquè siguin bones un any més vos 
proposam que ens acompanyeu en aquesta IV edició de SONS D’ESTIU, 
que ve carregada de bona música i d’excel.lents propostes.  

Tendrem un repertori variat i a més enguany, amb novetats. A la fi 
podrem tenir piano –pareix que a poc a poc anam creixent– i també hi 
haurà interessants sorpreses: des de grups que combinen la música i la 
imatge fins a joves talents que ens deixaran bocabadats, amb el seu 
virtuosisme, passant per alguna gran formació vocal-instrumental que 
sens dubte ens encantarà. 

Bon estiu a tothom i molta música!  

Biel Ferrà, Batle i Miquel Àngel Aguiló, músic voluntari en l'organització



25 de juliol
20:30 h a l’església de Galilea

Rara Avis
Concert acompanyat de projeccions
Abi Sardón - Veu / Sofia Domenec - Veu / Bàrbara Femenies - Veu
Arantxa Riera - Veu / Catalina Roig - Flautes / Assun Janer - Arpa
Rosi Ballester - Vibrafon i Percussió / Lluís Ortas – Videoprojeccions
Miquel Àngel Aguiló - Violoncel, composició i direcció

Rara Avis és el nou projecte del músic i compositor Miquel Àngel Aguiló, es tracta 
d’una formació nova, gens habitual on poder desenvolupar un nou univers sonor 
experimental i per explorar, sense oblidar mai la bellesa. Així com les composicions de 
Lumen (Primer disc de “Ensemble Lumière”) ens col·loquen enfront d’unes músiques 
paisatgístiques i descriptives dins les emocions quotidianes i els paisatges coneguts, 
Rara Avis vol transportar-nos a mons més llunyans on les lleis de la lògica no 
conformen la forma musical. El grup està format per quatre veus femenines - dues 
sopranos i dues contralts - una arpista, una flautista, una bivrafonista i el propi 
compositor al violoncel i direcció, la qual cosa el fa ser una estranya au dins un grup 
femení. El fet que les veus siguin l’ànima d’aquesta formació musical, obri les portes 
al camp de les lletres, a la prosa i la poesia. El repertori serà nodrit de poemes i 
referències literàries tant en la nostra llengua com en espanyol, anglès,francès o italià, 
tant per raons d’obertura cap a una cultura sense límits territorials, com per la pròpia 
musicalitat de la paraula.

I Part
 - Composicions de Miquel Àngel Aguiló
   - Stella matutina
   - La luna es una ausencia
   - Le but suprême
   - Campana
   - El columpio
II Part
 - Composicions de Miquel Àngel Aguiló

   - Pedra d’aigua
   - Sensació d’Eivissa
   - Mina Loy
   - Asesinato
   - Tormenta

4 de juliol
20:30 h a l’església de Puigpunyent

   anco Popular Espanyola
Maia Planas, soprano         David Mohedano, piano  Concepción Novo, castanyetes

Maia Planas i David Mohedano fa més de 10 anys que comparteixen escenari i projectes 
en comú, en aquesta ocasió compten amb la participació de Concha Novo i l’art de les 
seves castanyetes per presentar-vos aquest programa centrat en la cançó popular 
espanyola. La primera part en el seu vessant més popular, amb les Canciones españolas 
antiguas recopilades i harmonitzades per Federico García Lorca i una segona part amb 
les conegudes Siete canciones populares españolas, de Manuel de Falla. De Falla 
aconsegueix portar el gènere a un cim difícilment superable. El programa el completen 
una sonata del pare Martín i Soler, una obra per a piano sol d’Isaac Albéniz i l’Intermedi 
de La Boda de Luis Alonso, de G. Giménez.

I Part
 – Sonata en ReM     Pare Martín i Soler
 – Canciones españolas antiguas   Federico García Lorca
  – Anda, Jaleo
  – El Café de Chinitas
  – Nana de Sevilla
  – Las Morillas de Jaén
  – Los cuatro muleros
  – La Tarara
  – Zorongo
  – Sevillanas del siglo XVIII
II Part
 – Mallorca     Isaac Albéniz
 – Siete Canciones populares españolas   Manuel de Falla
  – El paño moruno
  – Seguidilla murciana
  – Asturiana
  – Jota
  – Nana
  – Canción
  – Polo
 – La Boda de Luis Alonso: Intermedio   G. Giménez



11 de juliol
20:30 h a l’església de Puigpunyent

Music     inema Trio
Music  Cinema Trio, és una formació innovadora que neix de la passió que tenen els 
seus tres membres per la música i el cinema.Pretén retre un tribut als grans mestres 
dels segles XX i XXI interpretant veritables obres d’art. El seu repertori comprèn des 
dels grans musicals d’ahir i avui, fins a les grans bandes sonores.

I Part
 - Cinema Paradiso       E. Morricone
 - Memoirs of a Geisha     J. Williams
  - Sayuri’s theme
  - Chairman’s Vals
  - Becoming a Geisha
  - As the Water
  - Sayuri’s theme and end credits
 - Theme from Schindler’s List      J. Williams
 - “Por una Cabeza”, tango de Scent of a Woman   C. Gardel
II Part
 - The Mission      E. Morricone
  - The Mission
  - Brothers
  - Ave María Guaraní
  - Oboe’s Gabriel
 - Titanic        J. Horner
  - Take her to sea, Mr. Murdoch
  - Southampton
   - Rose
  - Hard to starboard
  - My heart will go on
 - Les Choristes       B. Coulais
  - Vois sur ton chemin
  - Caresse sur l’ocean
  - Cert Volant
 - West Side Story      L. Bernstein
  - Prologue
  - Somewhere
  - Maria
  - America

18 de juliol
20:30 h al Gran Hotel Son Net

Quartet Anabisis

Programa

 - Quartet "sunrise"     J. Haydn
  - Allegro
  - Largo
  - Menuetto
  - Scherzo

 - Antiche Danze ed Arie per Liute    O. Respighi
  - Les tres primeres suites
  - Italiana
  - Aria de corte
  - Siciliana

 - Divertiment Núm. 1 en Re Major    W. A. Mozart
  - Allegro
  - Adagio
  - Presto

 - Passacaglia i Ritirata de la música nocturna de Madrid  Bocherinni

Ricardo Duato, violí David León, piano  Joana Gual, violoncel

Ariadna Ferrer, violí 
Lorena Granado, violí 
Beatriz Torres, viola 
David Arevalo, violoncel


