
Concert
de Carilló
a càrrec d’Anna Maria Reverté

Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya - Barcelona 
Lloc d’audició: Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica

Obertura de la Temporada 
2021 – 2022

Concert extraordinari
“Festes de la Mercè”

Dissabte 25 de setembre
de 2021, 21 h
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I també tot a: 
presidencia.gencat.cat/carillo

Carilló del Palau
Inaugurat el desembre de l’any 1976 
sota l’impuls de la carillonista M. Dolors Coll,
substituí el petit “carilló” de l’any 1927

Característiques tècniques
49 campanes, 4.898 kg de bronze, 
bordó: Fa – 905 kg – nom “Catalunya”,
teclat i pedaler manuals

Construït als Països Baixos per “Petit & Fritsen”
i “Eijsbouts”. Restaurat el desembre de 1991 i 
octubre de 2015

Lloc d’audició
Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica 
del Palau de la Generalitat 
(amb circuit tancat de televisió 
que permet visualitzar els teclats de l’instrument)

Per accedir als concerts 
Per accedir al Palau de la Generalitat i escoltar 
els concerts de carilló és imprescindible 
inscriure-s’hi prèviament (inscripció gratuïta) 
mitjançant el formulari disponible a: 
presidencia.gencat.cat/carillo o bé trucant al 012

El dijous anterior a cada concert serà l’últim 
dia per a les inscripcions, o bé quan s’hagi 
omplert l’aforament

També és possible seguir els concerts 
des dels carrers del Barri Gòtic

Canal YouTube del Carilló del Palau 
(enregistraments i streamings):

Pròxim concert
Diumenge 3 d’octubre, 12 h
CARILLONISTES COMPOSITORS
Vine a enamorar-te encara més d’aquest instrument amb 
peces extraordinàries
M. Vanden Gheyn/Commemoració del 300 aniversari del 
seu naixement, J. Davis, L.’t Hart, G. D’hollander i B. Zwart 



PROGRAMA
UNA NIT DE BALADES ROMÀNTIQUES

1. A Time for Us N. Rota (1911-1979)
    De la pel·lícula “Romeo and Juliet”

2. Michelle J. Lennon (1940-1980) 
   i P. McCartney (n. 1942)

3. Ballad  J. Courter (1941-2010)
    De la “Suite in Popular Style”                               
 Original per a carilló

4. I Will Always Love You D. Parton (n. 1946)
    De la pel·lícula “The Bodyguard”

5. The Beautiful Ones Prince (1958-2016)
    De la pel·lícula “Purple Rain”

6. Dos temes Adele (n. 1988)
 Skyfall
 Someone Like You

7. As Time Goes By H. Hupfeld (1894-1951)
    De la pel·lícula “Casablanca”   
  
8. She  Charles Aznavour (1924-2018)

9. Pel teu amor, “Rosó” J. Ribas (1882-1934)

10. Boig per tu Pep Sala (n. 1960) / Sau

ADVERTIMENT SOBRE ELS EFECTES SECUNDARIS DEL 
CONCERT D’AVUI

Abans d’endinsar-vos en el present concert de carilló, farcit de balades 
romàntiques, és molt important que tingueu en compte aquests 10 
punts:

1.- Hem dedicat temps de la nostra vida a procurar que alguns somnis 
quasi impossibles s’hagin pogut realitzar i així fer que viure determinats 
moments hagi valgut la pena, superant les tempestes amb la força de 
l’esperança. 
2.- En molts moments hem fet jocs de paraules enginyosos quan 
l’única cosa que volíem dir és: t’estimo!
3.- Les vivències d’aquell instant de la nostra vida segueixen ressonant 
dins nostre com una balada personal.
4.- Molts records, malgrat que siguin agredolços, no ens els traiem del 
cap.
5.- Potser hem estat a punt de perdre el seny intentant estirar 
determinats moments.
6.- Aquelles estones irrepetibles ens varen agafar per sorpresa i allà 
segueixen com una mena de boira que mai no podrà esvair-se.
7.- Recordem de sobres que un petó només és un petó i que un sospir 
és només un sospir, però també hem après que les coses de debò es 
van afermant amb el temps.
8.- Alguna vegada la realitat es va convertir en el mirall dels nostres 
somnis.
9.- Una veu clara, fresca i suau, segur que la recordem com un doll de 
poesia, semblant a un alegre cel blau.
10.- I després d’evocar tots aquests records, no és clar que les 
emocions es perdin sota la pluja, que molt probablement no caurà 
aquesta nit. Simplement el que pot passar és que us quedeu atrapats, 
ebris de tants records, servils i acabats, bojos perquè totes aquelles 
vivències evocades pel carilló segueixin intactes dins la nostra ànima.

Si tot plegat ho veieu conforme, aleshores sigueu benvinguts un any 
més al tradicional Concert extraordinari de la Mercè.

Joan Vives
Músic i divulgador musical


