
eulaliana

Biblioteca 
Joan Ruiz i Calonja
Santa Eulàlia de Ronçana

Alumnes de l’EMVT

4€ (Menors de 12 anys gratuït)

20h

Chantez l’amour
DUO MALIBRAN
Alba Quinquillà (soprano) i Laura Fontanals (guitarra)  

Peces que tenen com a protagonista l’amor. Basades en melodies 
tradicionals i populars amb sonoritats de la tradició oral i rural.          

24 de febrer

10 de març
Heroïnes
Especial dia de la dona
Elena Martinell (soprano) i Glòria Garcés (pianista)

24 de març
Al sol d’hivern
Gustavo Them (guitarra clàssica) ens presenta el seu nou 
àlbum; Mirjam Plas (flauta travessera), Sabina Ayats (viola), 
Izan Rubio (guitarra clàssica), Dick Them (contrabaix) i amb 
la col.laboració de Clara Them (flaura travessera i veu)

Organitza: 

www.ser.cat

Amb el suport de:

eulaliana 12è20
23

 

Cicle de 
Música 
Clàssica

Maria Malibran



•  Madame Sidney Pratten  · Begone! Dull care! 
 English Songs and Ditties  · Early one morning
   · Near woodstock town
   · Golden Slumbers kiss your eyes
   · There was a jolly miller once
   · The bailiff’s daughter of Islington
   · Drink to me only
   · Oh! Dear! What can the matter be
     
•  Matilde Salvador   · Arvolicos d’almendra
 Endechas y cantares de Sefarad · Avridme, galancia   
   · Yo me levantí un lunes
   · Endecha
   · Los bilbilicos
   · A la una

•  Maria Malibran   · Le réveil d’un beau jour
 Romances, Chansonnettes  · La tarentelle
 et Nocturnes          · La voix qui dit: je t’aime
   · La bayadère
   · Rataplan

Programa
• A. Vivaldi  
 Allegro, concert per a 2 violoncels en sol menor RV531

Ona i Pau Pueyo
Violoncels

Chantez l’amour         
Un dels temes més antics i estimats pels creadors i creadores de tots els temps 
és l’amor. L’amor, sobretot, en el si de la parella. I en totes les seves etapes: la 
seducció, l’enamorament, l’estabilitat, el trencament, el desamor. L’amor no 
correspost, la infidelitat, el desig. I és, precisament, l’amor, un dels eixos 
principals d’aquest concert. I diem un dels eixos, ja que aquest programa té un 
altre mínim comú múltiple: totes les peces del concert estan basades en 
melodies tradicionals o tenen un aire popular, una voluntat d’assimilar-se a les 
sonoritats de la tradició oral i rural.

1h

Duo Malibran 

Estudia el grau de Musicologia i el de Cant a l'Esmuc, i 
un màster de Lied a la mateixa institució. Combina les 
seves dues passions gràcies a la seva tasca a Catalunya 
Música (com a productora del magazín "Tots els matins 
del món" i realitzadora de l'espai "Miniatures") i a la seva 
activitat concertística, centrada especialment en el món 
coral professional i la música de cambra.

Alba 
Quinquillà  
Soprano

Estudia el grau de les especialitats d’Interpretació de la 
Guitarra i Pedagogia de la Guitarra al Real Conservatori 
Superior de Música de Madrid amb Miguel Tràpaga. 
Continua la formació amb els estudis de màster en 
Interpretació amb perfil de Música de Cambra a la 
Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar (Alema-
nya) amb Ricardo Gallén. Actualment compagina l’acti-
vitat pedagògica al Conservatori de Sabadell amb la 
concertística, com a solista i amb diferents formacions 
de música de cambra.     

Laura 
Fontanals  
Guitarra 
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