
 
L'Ana Moreira (violoncel) i l'Elisabeth Roma (guitarra) han 
desenvolupat la seva formació a Catalunya i a l'estranger 
(Lisboa i Viena respectivament). Totes dues han dut a terme 
una intensa trajectòria concertística i pedagògica al llarg de la 
seva carrera com a solistes i també formant part de diverses 
agrupacions de música de cambra i orquestrals amb les quals 
han fet concerts pel nostre país, per Europa i més enllà. També 
han enregistrat CDs per separat promovent i donant a conèixer 
la música de compositors catalans (Víctor Valls, Jep Nuix, David 
Padrós, Joan Guinjoan...) i han participat en diferents 
espectacles de poesia i teatre amb Xavier Albertí, Rosa Novell, 
Martí Sales, Lluís Soler, Anna Güell... 
 
Totes dues es dediquen a l'ensenyament, l'Ana és professora de 
violoncel al Conservatori de Badalona i a l'Estudi 143 de 
Barcelona i l'Elisabeth ha estat durant molts anys professora de 
guitarra a l'Escola Municipal de Música de Premià de Mar i 
actualment ho és del Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona. 
 
 
 
Divagação ens proposa un recorregut musical personal i lliure 
on escoltarem peces que tenen un significat especial i que els 
plau de compartir. Entenent la música com una forma de 
comunicar emocions, s'hi impliquen totes les experiències que 
han contribuït a fer de la música una necessitat de fer-la, 
d'escoltar-la i, en definitiva, de viure-la. 
 
 
Gran part del repertori proposat és escollit entre músiques que 
no són originals per aquesta formació. Per això la majoria de 
les peces estan arranjades, adaptades o recreades per elles 
mateixes. 

 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
 

  
Bachianas Brasileiras núm. 5 Aria (Cantilena) Heitor Villa-Lobos  
 

Modinha  
 

Divagação, amb percussió ad libitum  
 
de les Canciones Populares Españolas  Manuel de Falla  
  

 Asturiana  
 Paño Moruno  
 Nana  
 Jota  
      
Canción de cuna para dormir a un negrito Xavier Montsalvatge  
 (de Cinco canciones negras)  
 

Habanera (de tres Divertimentos) 
 
Melodies sefardites     anònimes 
 

 Descanso de mi vida    
 Porque llorax blanca niña   
 
 
Alfonsina y el mar     Ariel Ramírez  
 
  
Adios Nonino     Astor Piazzolla  
 

 

 

 

 

 



Organitzen

: 
Amb el suport de: 

   Properes activitats de la VII Temporada 
 

20 d’octubre 
Pergolesi i la culminació de la música 
napolitana del Barroc  
Xerrada d’uns ¾ h a càrrec del 
comunicador i musicòleg Joan Vives, que 
ens prepararà per al concert de Pergolesi 
que a continuació farem a la sala Gran. 
 
 
20.00 h a la Sala Petita de l’Espai l’Amistat 
 

 

20 d’octubre 
Homenatge a Pergolesi 
Ana Puche (soprano), Víctor Jiménez 
(contratenor), Xavier Mendoza (baríton),  
orquestra de cambra dirigida per  Josep 
Miquel Mindan i la Coral l’Amistat. 
 L’òpera La serva padrona es cantarà en 
l’adaptació al català de Marcel Pascual. 
 

Amb el suport del Centre l’Amistat 
 

21.00 h a la Sala Gran de l’Espai l’Amistat 
 

 

16 de novembre 
Under Construction 
Windu – quartet insòlit de flautes de bec. 
Espectacle musical de construcció d’un 
espai escènic amb la més acurada 
interpretació d’obres musicals. 70 flautes 
acaben envaint tot l’escenari. 

 

21 h a la Sala Gran de l’Espai l’Amistat 
 

 22 de desembre 

Concert de valsos 
L’Orquestra Harmonia i la Coral L’Amistat, 
dirigits Albert Deprius, oferiran aquest 
concert per a tots els públics on 
interpretaran valsos i polques amb 
nadales.    

                                               Amb el suport del Centre l’Amistat 
 

                                                          21.00 h a la Sala Gran de l’Espai l’Amistat 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divagaçao 
 

Elisabeth Roma  
i Ana Moreira 

Divendres, 5 d’octubre, a les 21 h 

VII TEMPORADA DE MÚSICA 
DE L’ESPAI L’AMISTAT DE PREMIÀ DE MAR 


