
Activitats Musicals
de Santa Cecília
novembre 2022

Dijous 3, a les 19,30 h > Auditori de l’EMMI > 6€
La Bella molinera 
Amb Eduard Toda (guitarra) i Emili Gispert (tenor), 
amb música de Franz Schubert i poemes de 
Wilhelm Müller.
Ho organitza: Escola/Conservatori Municipal de 
Música.

Del 4 al 30 de novembre> Arxiu Comarcal de 
l’Anoia
Exposició 125 aniversari del Mestre 
Joan Just i Bertran
Joan Just Bertran va ser un músic, mestre de 
música i compositor molt vinculat a Igualada. Gran 
pedagog formà tota una generació de professio-
nals de la música. L’any 1931 va assumir la direc-
ció del Conservatori de l’Ateneu Igualadí i va impul-
sar molts altres projectes.
Ho organitzen: Arxiu Comarcal de l’Anoia amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada. Comissionada 
per Daniel Mestre.

Dia 12 i 20 de novembre a les 12 h i 30 de novem-
bre a les 21 h > Diversos espais
Swing Jam
Tothom a ballar swing al Rec Stores, al Foment i a 
l’Ateneu. Més informació a www.swinganoia.cat
Ho organitza: Swing Anoia

Diumenge 13, a les 12,15 h > Teatre Municipal 
l’Ateneu > 7 i 5 €
Miranius. L’aventura d’habitar el 
món, a càrrec de la Cia. De_paper
Us espectacle sobre la coexistència de diverses 
espècies animals i sobre les conseqüències que hi 
té l’empremta humana.
Ho organitza: La Xarxa d’Igualada

Dimecres 16, a les 17,30 h > Escola Municipal de 
Música
Descoberta de la placa d’homenatge 
al Mestre Just 
Amb la participació d’alumnat i professorat del 
centre i amb la presència de les autoritats.
Ho organitza: Escola/Conservatori Municipal de 
Música

Divendres 18, a les 19,30 h > Teatre Municipal 
Ateneu > 5 i 7 €
De pell sensible. Versió capital: 
Temps fràgils...
Amb Jordi Boixaderas (veu) i Miquel Jordà (músi-
ca). Un recorregut pels poemes més emotius de 
Desclot, Uribe, Parcerisas, Contijoch, Dickinson, 
Casagran, Margarit, etc.
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada

Divendres 18, a les 23 h > Casal Popular el Foment 
> gratuït
Jam Session
Música en directe. Un espai on els músics puguin 
improvisar.
Ho organitza: Casal Popular d’Igualada, el Foment

Dissabte 19, a les 19 h > Basílica de Santa Maria > 6 €
Música de Festa Major i Greatest hits 
del cinema
Amb Carles Raya (trompeta) i Lorién Santana 
(orgue). En Pere Ballarí, El batallador...músiques 
populars de sempre, compartint protagonisme amb 
clàssics del cinema.
Ho organitza: Escola/Conservatori Municipal de 
Música.

Diumenge 20, a les 12,30 h > Basílica de Santa 
Maria > Gratuït
Ofici de Santa Cecília, amb la partici-
pació de la Coral de Santa Maria
Dirigida per la professora Coni Torrents, amb 
acompanyament a l’orgue del mestre Lluís Victori. 
Ho organitza: Cor de Santa Maria

Diumenge 20, a les 11,30 h > Teatre Municipal 
Ateneu > Gratuït
Premis ciutat d’Igualada. Actuació 
de Roger Argemí
Un dels artistes amb més projecció del panorama 
pop català actuarà dins l’acte de lliurament dels 
Premis Ciutat d’Igualada
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada

Dimarts 22, a les 19 h > Sala de les encavallades 
del Museu de la Pell
Inauguració de l’exposició “Cent 
anys de l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya”
Aquesta exposició il·lustra les diferents etapes de 
la història de l’Obra: la seva gènesi, la seva atura-
da a causa de la guerra, la recuperació posterior 
dels materials i el procés actual de revalorització. 
Romandrà oberta fins al 15 de gener.
Ha estat produïda per la Direcció General de Cultu-
ra Popular i Associacionisme Cultural del Departa-
ment de Cultura i el comissariat és a càrrec de 
Jaume Ayats.
Ho organitza: Aula de Música Tradicional de l'Anoia

Dimarts 22, a les 19,30 h > Auditori del Museu de 
la Pell
Concert de Sta. Cecília amb el grup 
de grallers Els Pelforts
Interpretació de les peces que es van recollir a la 
zona d’Igualada en el projecte de l’Obra del Canço-
ner Popular de Catalunya, en el centenari d’aquest 
projecte cabdal per la conservació de la música 
tradicional de Catalunya.
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada

Dimarts 22, a les 20 h > Pl. de Cal Font > Gratuït
Tastet de gospel
Celebrem la patrona dels músics amb un petit 
concert de Gospel, sota la direcció de Pau Sastre, 
pels carrers de la ciutat
Ho organitza: Igualada Gospel Choir

Dimecres 23, a les 18 h > Auditori de l’Escola/Con-
servatori Municipal de Música > 6 €
Un bosc de sentiments
Intèrprets: Anna Gutiérrez, Laia Pàmies, Marta 
Riba i Toni Cabanes. Quartet de corda que oferirà 
obres de diversos compositors com Toldrà, Mozart, 
Glass, Britten, etc.
Ho organitza: Escola/Conservatori Municipal de 
Música.

Divendres 25, a les 19h > Biblioteca Central d’Igua-
lada > Gratuït
El naixement de la música al cinema: 
Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, 
John Williams
Concert de piano amb comentaris que contextualit-
zaran les obres d’aquests compositors en el 
cinema, que s’han convertit en clàssics de les 
bandes sonores de tots els temps. 
Ho organitzen: Plataforma Blanc i Negre i Diputa-
ció de Barcelona.

Diumenge 27, a les 18 h > Teatre Municipal Ateneu 
> 20, 18 i 15 €
Homenatge al Mestre Joan Just Bertran
Amb la participació del Cor de l’ECMMI, Joaquim 
Font (piano), Sandra Roset (soprano), Cor Exaudio, 
Cor d’Homes, Coral Mixta, Cobla Terres de Marca, 
Banda de Música, JOSA. Direcció: Daniel Mestre
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada

Diumenge 27, a les 11,30 h > plaça de Catalunya
Ballada de sardanes
Amb música enregistrada
Ho organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada

Diumenge 27, a les 12 h i a les 17,30 h > Teatre de 
l’Aurora > 8 € i 6 €
Soul & Funk (Concert per a nadons) 
Un viatge per la història de la música negra amb un 
repertori adaptat a l’exigència dels més menuts
Ho organitza: Teatre de l’Aurora

Dimecres 30, a les 19 h > Biblioteca Central d’Igua-
lada > Gratuït
Oratori de Nadal, de Johann Sebas-
tian Bach. Audició comentada a càrrec d’Anna 
Romeu i Solà, musicòloga.
L’Oratori de Nadal és una agrupació de sis cantates 
que Bach escrigué per a ser interpretades durant les 
celebracions litúrgiques luteranes de Nadal de 1734 
a les dues principals esglésies de Leipzig. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada

Santa
   Cecília

www.igualada.cat


