Entrades: 12€
Estudiants, jubilats i persones a l’atur: 10€
Menors de 12 anys: 5€
Existeix la possibilitat d'aportació voluntària. Fila 0
Reserves: caesfelipneri@gmail.com

Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Carrer Nena Casas, 43 08017 Barcelona

Carme Vilà i Fassier, piano
Concert de solidaritat
amb els projectes de Talnique El Salvador
Diumenge dia 24 de maig 2015 a les 19:00h
Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri

Programa

Solidaritat amb els projectes de
Talnique

I

Johannes Brahms (1833-1897)
. Intermezzo en mi b menor op.118, nº 6
. Rapsòdia en sol menor op.79, nº 2

La casa d’espiritualitat ha posat a disposició recursos humans i materials, com
l’espai de tres torres, per un concert en benefici del desenvolupament social i
econòmic de Talnique.
L’associació Dana Paramita, vinculada a la Fundació, està compromesa, des
de fa 15 anys, a donar suport al “Desarrollo Sostenible de la Comunidad 13
de Enero”, destruïda pel terratrèmol de l’any 2001. Gràcies a l’entrega i
col·laboració de molta gent a Catalunya, Mallorca i San Salvador, ha estat
possible veure aflorar una comunitat dinàmica en una direcció de prosperitat
i sostenibilitat. Un resultat del convenciment de moltes persones que creien
que es podia assolir una bona cohesió social després d’una catàstrofe natural.
En diferents fases i aportacions, també d’institucions europees, s’han dut a
terme les construccions de les vivendes, dels horts casolans i comunals, una
guarderia i una escola, amb programes d’alfabetització i desenvolupament
personal i social, un centre comunitari, una empresa de dolços amb la idea
d’afavorir l’economia del lloc, i beques per estudis universitaris. Iniciatives
que han estat recolzades amb la generositat de tots els que han participat
amb donatius i han assistit a concerts benèfics, organitzats per l’associació.
Queden més programes per a dur a terme en educació d’adults, salut, gestió,
medi ambient, prevenció de la violència i estudis universitaris. Un camí que té
un llarg recorregut.

La pianista Carme Vilà ofereix aquest concert amb la voluntat de
recaptar fons per tirar endavant algun dels projectes programats.
Agraïm de tot cor la seva col·laboració per fer possible aquest acte
solidari amb la gent de Talnique. La vostra assistència en gaudir d’una
música d’alta qualitat és el que omple de sentit aquest exercici
d’afavorir la continuïtat del desenvolupament de la comunitat .

Franz Schubert (1797-1828)
. Impromptus en Sol b Major op.90, nº 3
. Impromptus en La b Major op.90, nº 4

II

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
. Sonata en Do Major, K 545
1.Allegro 2. Andante 3. Rondó
Frédéric Chopin (1810-1849)
. Balada nº 1
Claude Debussy (1862-1918
. Clair de lune
. Feux d’artifice
Serguei Rakhmàninov (1873-1943)
. Preludi op.32 nº5
. Preludi op.23 nº5

Carme Vilà i Fassier
Nascuda a Roses (Girona) al 1937, comença a tocar el piano als quatre anys. Als
dotze ingressa al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona on finalitza els
estudis als setze anys amb les medalles d’Or i de Plata. Entra en la Musik
Hochschule de Viena en la Konzertfachklasse del professor Richard Hauser.
Guanya el concurs Internacional Haydn-Schubert al 1959. El 1966 obté la
Medalla Harriet Cohen a Londres.
És Doctora Honoris Causa per la Universitat de Parkside de Wisconsin (USA), on
va ser “Artist in Residence” durant cinc anys. Ha estat catedràtica de piano al
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i directora d’aquest
centre. Ha fet concerts amb orquestra i recitals a Viena, Berlin, Londres,
NovaYork, Buenos Aires, Telaviv, Teheran, Madrid, Barcelona, etc.
És una de les pianistes catalanes més rellevants i de major projecció
internacional; la millor crítica musical europea ha lloat la seva tècnica
prodigiosa, temperament, musicalitat, equilibri expressiu, sensibilitat, bellesa i
tendresa, capaç de crear una atmosfera màgica fruit d’un diàleg entre la
intèrpret i el compositor.

