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Diada Nacional de Catalunya
Cantem la llibertat

Coral del Centre
Excursionista Penedès
de Vilafranca

Coral Harmonia
de Llorenç del Penedès
Imma Vinyes, direcció
Lluís Giménez
guitarra, oboè, gralla
Ricard Parera
bateria
Carles Sanz
piano
Amb la col·laboració de:
Artístic’83
companyia de teatre
Jaume Rafecas
guió

Dimecres,
10 de setembre de 2014
a les 8 del vespre
a la Plaça del Papiolet

salutació
Us oferim aquest concert que porta per títol “Cantem la
llibertat” en un dia ben especial: la vigília de la
commemoració de l’11 de setembre de 1714, Han passat 300
anys i el nostre poble continua ferm en el desig de llibertat.
Tal i com van escriure en la salutació de presentació la Coral
Harmonia i la Coral del Centre Excursionista Penedès:
“- Cantem la llibertat- vol ser un petit homenatge a totes les

persones i entitats que al llarg de la història de la humanitat han
hagut de lluitar per reivindicar-la. I malgrat que alguns pensadors
han afirmat que la llibertat no existeix realment. Res ens impedeix
cantar-la i menys encara en aquest important moment que està
vivint el nostre petit país”
Aquest cant a la llibertat és també un cant al DRET A DECIDIR d’un
poble. Els vostres representats a l’Ajuntament així com les entitats
del municipi que s’hi han volgut adherir manifestem a veu de crit
que:
“El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de

respecte a la pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament
del poble de Catalunya ha de ser única i exclusivament, l’expressió
majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes”
Que gaudiu d’aquest magnífic concert.
Que ens mantinguem fidels al servei d’aquest poble.
Magí Pallarès Morgades
Alcalde

programa
Cancó de Llibertat Natxo Tarrés/Lluís Giménez
Bob Marley
Riu Enllà Xavier Roldan
Els Esquirols
Escolta-ho en el vent Lluís Giménez
Bob Dylan
Ma Llibertat Daniel Etiennne
George Moustaki
Imagine Carles Sanz
John Lennon Adapt. al català: Alba Sanz
Escolteu les nostres veus Adrià Frias/Joan Vinyes
Claude-M.Schönberg
Freedom
Paul McCartney Lluís Giménez
Pare Francesc Vila
Joan Manuel Serrat
L’Estaca Instrumental
Lluís Llach
Himne de la Llibertat H. Hamilton / Paul Read
Oscar Peterson adapt. al català: Maria Guillén
Tornarem Lluís Giménez
Jesús Rovira (Lax’n Busto)
País Petit Veu: Roser Sonet
Lluís Llach Guitarra: Josep Lluís Delgado
El Cant de la Senyera Joan Maragall / Lluís Mille

