


Banda de música La Lira Ampostina
20 de novembre de 2021

ConfinArt: Trencant el silenci

(poema simfònic per a banda de música)

Tomàs Simón

Covid-19 Sensations

I. Elegiaca - II. Nervoso - III. Pianto - IV. Corrente

Salvador Brotons

Jack and the Beanstalk*

Álvaro Cámara López

Circe l'embruixadora*

(episodi simfònic)

Azael Tormo Muñoz

Himne de la Federació Catalana de Societats Musicals

Antoni-Ernest Sebastià

Tenor: Jesús Piñeiro

La Lira Ampostina - Himne

Francesc Casanovas/Antonio Llombart

Canta l'alumnat de l'Escola de Música

Direcció: Sergi Costes Ferré

Durant el concert s'anunciarà la representant de Societat Musical La Lira Ampostina per a les Festes 

Majors 2022. En sortir podeu col·laborar amb la Lliga contra el càncer a la taquilla inversa.

*Obres guanyadores del concurs de composició per a banda simfònica "Josep Maria Lleixà Subirats", 

organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de 

l'Infant.



COR La Lira Ampostina
21 de novembre de 2021

Jota de Falset
tradicional

Bolero de Guadassuar - Trad. valenciana
D. Ramon Lluch

L'amo de son carabassa
M. Portas

Aubada
T. Thomas

Ton pare no té nas
Baltasar Bilbiloni

Sor Tomaseta
Francesc Batle i Pons

La Balanguera
Amadeu Vives/Joan Alcover

Suite Mallorquina
Cançó des moliner - Cançó de collir figues - Cançó de veremada - Mateixa bunyolina - 

Copeo des pla - Copeo de muntanya

Josep Navàs

Rondel - Trad. valenciana
E. López-Chávarri

La cançó del Carrilet
Josep Bo/Rosend Aymí

Direcció: Núria Francino Murgadas

Piano: Lluís Ràfales

Grup Paracota - Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaina



escola i cpm La Lira Ampostina
22 de novembre de 2021

Durant la jornada del 22 de novembre, l'alumnat  de l'Escola i 

Centre Professional de Música La Lira Ampostina, oferirà una 

audició participativa, a la porta principal de l'auditori Octavi Ruiz, 

a la plaça Ramon Berenguer IV. S'oferiran actuacions durant tota la 

jornada lectiva del centre. Podreu escoltar interpretacions d'obres, 

l'alumnat realitzarà musicogrames, percussió corporal, i altres 

activitats, obertes a la participació de tot l'alumnat del centre. 



himne de La FCSM

Des dels cims del Pirineu

fins les riberes de l'Ebre

les bandes de Catalunya

alegren les nostres festes.

La música que agermana

a comarques i nacions

és l'art que més fort proclama

com són nostres emocions.

Els músics de nostra terra

conscients d'una gran missió

uneixen els seus esforços

formant la Federació.

Obriu portes i finestres,

deixeu que entre a vostra casa

el so d'a-quests instruments

que passa tocant la banda.

¡Visca la música!

que fa vibrar tots els cors.

¡Visca la música!

que als homes ens fa més bons

Lletra i melodia: Josep Bo / Música: Antoni-Ernest Sebastià 



himne de La Lira Ampostina

Som de La Lira Ampostina,

la societat musical.

Qui l'escolta bé endevina,

que no n'hi ha cap més d'igual.

Al tocar músiques belles,

se'ns abranda el nostre cor,

s'humitegen les parpelles

i ens uneix la germanor.

Visca sempre el gran conjunt,

per La Lira sempre amunt!

Allà on va la nostra Lira,

el triomf és ben segur.
Pel passat la fe ens inspira

un més gran i bell futur.

Sa senyera oneja a l'aire

i la fama més enlaire.

Au germans, els tocs airosos,

remorós escampi el vent,
de sentir'ls serant joiosos,

de llevant fins a ponent.

Estimem-la sense mida,

com regal de nostra vida.

Música: Francesc Casanovas / Lletra: Antonio Llombart 



PROPERES ACTIVITATS

Dissabte, 11 de desembre de 2021 20.00h - Auditori Octavi Ruiz

Amposta de Banda a Banda

Concert de la Banda Simfònica de les Illes Balears

Diumenge, 12 de desembre de 2021 12.00h - Auditori Octavi Ruiz

Concert en benefici del projecte Emma

Banda de música La Lira Ampostina

Dissabte, 18 de desembre de 2021 20.00h - Auditori Octavi Ruiz

Amposta de Banda a Banda

Concert de la Banda Simfònica Societat Musical Lira Castellonera

Diumenge, 19 de desembre de 2021 20.00h - Església de l'Assumpció

Concert de Nadal

Cor La Lira Ampostina

Més info: http://laliraampostina.com




