
21 de març del 2012, 10 -20 h



Lluís Millet (El Masnou, 1867 – Barcelona, 1941), popularment conegut com el Mes-
tre Millet, fou compositor i fundador de Orfeó Català, juntament amb Amadeu 
Vives, al que va consagrar la seva vida i al que va dirigir en l’estrena d’una gran 
quantitat d’obres cabdals de la música universal. Va ser mestre de Maria Canals i 
membre del Jurat del Concurs.

Amadeu Vives (Collbató, 1871 – Madrid, 1932), compositor i escriptor català cone-
gut fonamentalment per la seua obra lírica, entre les que destaquen les sarsueles 
Doña Francisquita i Bohemios. Amb Lluís Millet va fundar l’any 1891 l’Orfeó Cata-
là. Va compondre també obres corals de gran difusió i repercussió popular, com 
L’emigrant o La Balanguera.

12.30 h / Actuació de Maria Rosa Ribas i Eulàlia Aras,  
amb obres de Lluís Millet i Amadeu Vives

13 -13.30 h / Actuació del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana,  
amb obres de Lluís Millet i Amadeu Vives

13.30 h / Concert dels guanyadors del concurs de piano de Ciutat Vella  
organitzat per l’Escola de Músics del Raval

16.30h / Actuació de mim i piano,  
Adriana Savastano i Daria Zurawlowa: Dissonanze in bianco e nero

18.00 h / Concert dels cors Petits i Mitjans de l’Orfeó Català
18.30 h / Actuació d’alumnes i professors de l’Escola de Músics del Raval

20.30h / Gran Final del 58è Concurs Maria Canals de Barcelona  
a la sala gran del Palau de la Música Catalana.

www.mariacanals.cat

Amb el mecenatge de

Amb el suport deAmb el suport especial de

Piano ofert per

La resta del dia, el piano està a disposició de qui el vulgui tocar. 

Plaça del Palau de la Música Catalana (Plaça Lluís Millet i C/Amadeu Vives)
21 de març, de 10- 20 h
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