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Més que Lied
Concert a benefici de l’Hospital de campanya de Santa Anna
Església de Santa Anna – dijous, 16 desembre 2021 – 20h

Pau Armengol baríton
Ferran Bardolet violoncel
Laia Cladellas soprano

Mercedes Gancedo soprano
Gustavo Llull piano

Lourdes Pérez Molina piano
Luis Pérez Molina piano
Francisco Poyato piano

Bernardo Rambeaud guitarra
Helena Resurreição mezzosoprano

Oriol Rosés contratenor
Ricard Rovirosa piano

Montserrat Seró soprano
Quimey Urquiaga piano



Programa
Lourdes Pérez Molina piano
Luis López Molina piano

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

Laia Cladellas soprano
Helena Ressurreição mezzosoprano
Francisco Poyato piano

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Herbstlied

Helena Ressurreição mezzosoprano
Bernardo Rambeaud guitarra

Bernardo Rambeaud
Dos cançons sobre poesía de Fernando Pessoa

Ó sino da mina aldeia
Come se cada beijo

Ferran Bardolet violoncel
Ricard Rovirosa piano

Max Bruch (1838-1920)
Kol Nidrei Op. 47

Laia Cladellas soprano
Quimey Urquiaga piano

Alfredo Catalani (1854-1893)
‘Ebben? Ne andrò lontana’ de La Wally



Ricard Rovirosa piano

Franz Liszt (1811-1886)
Jeux d’eaux à la Villa d’Este

Mercedes Gancedo soprano
Bernardo Rambeaud guitarra

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Si vous n’avez rien à me dire

Mercedes Gancedo soprano
Pau Armengol baríton
Gustavo Llull piano

Anna Capmany
Nanny

Mercedes Gancedo soprano
Pau Armengol baríton
Gustavo Llull piano

Giuseppe Verdi (1813-1901)
‘Per me giunto’ de Don Carlo

Lourdes Pérez Molina piano
Luis López Molina piano

Astor Piazzolla (1921-1992)
de Las cuatro estaciones porteñas

Invierno

Montserrat Seró soprano
Quimey Urquiaga piano

Vincenzo Bellini (1801-1835)
‘Ah non credea mirarti… Ah non giunge’ 
de La sonnambula



Tots

Franz Xaver Gruber (1787-1863) 
i Joseph Mohr (1792-1848)

Stille Nacht – Santa Nit



Objectius
1) Adequar i organitzar els espais d’acollida tenint en compte les diferents
necessitats de l’activitat litúrgica i celebrativa, de les persones sense llar, dels grups
i comunitats així dels turistes que visiten l’art del monestir.

2) Promoure l’escolta personalitzada i la formació i acompanyament de grups des 
de les diverses situacions, procurant el reconeixement de cada persona, 
desplegant el suport mutu així el compromís des de la força espiritual que emergeix
de l’interior i de les relacions.

3) Desplegar el voluntariat de servei a les persones sense llar i promoure les 
relacions de fraternitat entre tots.

4) Generar propostes de caràcter espiritual, cultural i ocupacional que permetin
participar i inter-actuar a les persones.

5) Vincular a les persones i grups que participen en els problemes socials de 
l’entorn així com en les organitzacions i serveis públics o privats que ofereix la 
ciutat segons les seves expectatives, necessitats i potencialitats.

6) Comunicar significativament la urgència de l’atenció a les persones excloses i 
descartades sent “veu dels que no tenenveu “.

7) Promoure els mitjans econòmics per a la realització del projecte des de 
l’administració adequada i transparent dels béns i aportacions.

Sobre l’Hospital de campanya
de Santa Anna

Estar és la nostra missió per a totes les 
persones que ens necessiten

Promoure una església oberta al centre de la ciutat de Barcelona des 
de la parròquia de Santa Anna que com espai i comunitat viva acull

integrant a les persones sense llar i als visitants ocasionals que arriben 
atrets per diverses recerques.
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Stille Nacht! Heilige Nacht!
Franz Xaver Gruber (1787-1863)

Joseph Mohr (1792-1848)


