SANTA NIT

NADAL BLANC

Santa nit, plàcida nit.
Els pastors han sentit
l’al∙leluia que els àngels cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!

Blanc dia de Nadal, festa.
La neu caient sense remor.
És en el paisatge, diví missatge
de pau i de tendre amor.

Santa nit, plàcida nit.
Ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant
dolça mare que al nin va cantant,
dorm en pau i repòs,
dorm en pau i repòs.

Blanc dia de Nadal, joia.
Nostra infantesa reviurem,
I guarnint un arbre ben alt,
festegem cantant el blanc Nadal.

Santa nit, plàcida nit.
El Jesús tan petit
és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l’home redimir,
per l’home redimir.

Concert ofert gràcies al suport de:

Diumenge, 18 de desembre de 2011, 12 del migdia
Església de Santa Maria
Pla del Vent—Torreblanca

Església de Santa Maria — Pla del Vent—Torreblanca — Sant Joan Despí

L AUD ’A RS , orquestra de corda polsada.
Enguany, Laud’Ars, juntament amb la parròquia de
Santa Maria i Càritas Diocesana de Barcelona, i amb el
suport de l’Ajuntament i de Caixa Penedès, organitzen
per segon any consecutiu el concert de Nadal en
aquesta església.
Laud’Ars ha actuat en diverses ocasions en aquesta
església, però val la pena recordar que la primera vega‐
da ho va fer quan el temple encara estava a mig fer,
enmig de materials de construcció. El lligam de la nos‐
tra orquestra amb aquesta parròquia és, doncs, prou
ferm. Per això agraïm la possibilitat que ens brinda d’
oferir, un cop més, a tots els veïns del barri aquest tra‐
dicional concert de Nadal, en el qual fins i tot gosarem
cantar alguna nadala i els convidarem a fer‐lo tots plegats, unint‐nos en l’esperit de la mú‐
sica nadalenca.

Programa
•

•

Gran Vals.

Francisco Tárrega
(1852 ‐ 1909)

•

Contes dels boscos de Viena, op.325.
(Geschichten aus dem Wienerwald)

•

Sons de Nadal.

Johann Strauss
(1825 – 1899)

Manuel Gómez

(Fantasia sobre nadales tradicionals catalanes)
•

Laud’Ars és una entitat sense ànim de lucre que pretén donar a conèixer els nostres instru‐
ments de plectre. Amb aquesta finalitat va ser creada i per això fa concerts, participa en
certàmens de plectre, tant nacionals com internacionals, i organitza la TROBADA LLAU‐
DÍSTICA que té lloc a la nostra ciutat i aplega bones orquestres formades per bandúrries,
llaüts i guitarres i intèrprets destacats d’aquests instruments. A més, Laud’Ars compta
amb dos enregistraments discogràfics, el primer, l’any 2000, va ser dirigit per Miguel Ángel
Sánchez Martín, i el segon, sota la direcció de Rafael Márquez Jiménez, es va realitzar l’any
2008.

•

www.laudars.es
www.laudars.despientitats.cat
amigos@laudars.es

Dimitri Shostakovich
(1906 – 1975)

Aprofitarem, doncs, aquestes línies per transmetre el nostre més sincer desig de pau i
prosperitat per a tots i per desitjar alhora que l’any que és a punt de començar vingui carre‐
gat de justícia i benaurança, de treball i, sobretot, de germanor.

Manuel Gómez Llorente està al capdavant de l’orquestra Laud’Ars. És director titulat pel
Real Conservatori de Música de Madrid i ha estat component i fundador de vàries orques‐
tres i membre de la nostra abans d’assumir la direcció. Actualment, dirigeix l’Escola de
Música Enric Granados, de Sant Joan Despí, i és director musical de l’orquestra Ars Tunae,
de Barcelona.

Vals núm.2. Suite de jazz núm.2.

Nadal blanc

Irving Berlin
(1888 – 1989)

Santa Nit

Franz Grüber
(1787 – 1863)

