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CONCERT DE FESTA MAJOR 2011 

GLORIA (RV 589) VIVALDI 
Maria Ponsati (soprano) Marta Finestres (mezzosoprano) 

ORQUESTRA DE CAMBRA CANTICELA 
COR MADRIGALISTA DE MATARÓ 

CORAL FONT D'EN FARGUES 
Direcció: Jordi Guri 

Diumenge 19 de juny 13,15 hores 

PARROQUIA DE ST. ANTONI DE PADUA 
Pedrell, 64 08032 - Barcelona 
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PRIMERA PART 

Suite Orquestral n° 1 en Do Major 
cswv 1066) Johann Sebastian BACH 

1. Overture S. Minuet - 1 i 11 
2. Courante 6. Bourrée - 1 i 11 
3. Gavotte - 1 i 11 7. Passepied - 1 i 11 
4. Forlane 

ORQUESTRA DE CAMBRA CANTICELA 

SEGONA PART 

GLORIA (Rv 589) Antonio VIVALDI 
1. Gloria in excelsis Deo 
2. Et in terra pax hominibus 
3. Laudamus te 
4. Gratias agimus tibi 
S. Propter magnam gloriam 
6. Domine Deus 

7. Domine Fili Unigenite 
8. Domine Deus, Agnus Dei 
9. Qui tollis peccata mundi 
10. Qui sedes ad dexteram 
11. Quoniam tu solus Sanctus 
12. Cum Sancto Spiritu 

Maria Ponsati (soprano) Marta Finestres (mezzosoprano) 
ORQUESTRA DE CAMBRA CANTICELA 

COR MADRIGALISTA DE MATARÓ 
CORAL FONT D'EN FARGUES 

Direcció: Jordi Guri 

Antonio Vivaldi (Venecia 1678- Viena 1741), el capella pel-roig, fou un violinista prodigiós, 
un compositor fantasticament prolífic, el director d'una orquestra de renom arreu d'Europa 
formada per noies orfenes, empresari operístic i corresponsal de reis. 

A les seves obres instrumentals hi trobem !'esplendor de la Venecia de comenc;:aments del 
segle XVIII. Una ciutat on celebraven el carnaval durant sis mesos i que inundava els seus 
canals de música: la deis teatres d'opera i la deis convents, la deis gondolers i la d'orquestres 
de pidolaires. 

En mig, pero, de tota aquesta esplendor terrenal vana i condemnada a la mort, Antonio 
Vivaldi ens exhorta a girar els nostres pensaments cap al cel i a cantar Gloria in excelsis 
Deo. Aixo és el que farem avui amb el seu Gloria RV 589. Un viatge emocionant des del 
dramatisme del Et in terra pax hominibus fins a !'alegria desbordant del Cum Santo 
Spiritu. 

Amb la interpretació d'aquesta obra, la Coral Font d'en Fargues hem volgut fer un pas més en 
el nostre ca mí de creixement musical i per molt poc, no hem pogut complir el somni de poder 
fer coincidir el nostre crit de Gloria amb la inauguració del nou casal. 

Una vegada més volem agrair la col·laboració deis nostres amics del Cor Madrigalista de 
Mataró, de I'Orquestra de Cambra Canticela i de la Maria Ponsati, que avui ens 
acompanyen. I també molt especialment la direcció del concert per part d'en Jordi Guri i la 
tasca diaria de la Marta Finestres. I a tots vosaltres, que any rera any ens doneu suport. 

Moltes gracies i molt bona Festa Major 2011. 
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