


La Seu Ciutat d’Alacant celebra per tercer any consecutiu l’arribada 
de la primavera. En aquesta bella estació en la qual la natura tor-
na a reviscolar, la música reapareix a la Seu amb l’alegria del cant 

rociero, la puresa de la música antiga i el mestratge de la Banda Simfò-
nica Municipal d’Alacant. Des de la Seu Ciutat d’Alacant desitgem que 
gaudiu del bon temps, de la música i d’aquesta bella estació.

P R O G R A M A :
‘’Si tus penas no pruebo...tu dorado cabello’’
Motets i villancets sacres i profans de Francisco Guerrero

1  Aquesta peça se substitueix en el concert del 6 de juny a la cocatedral de Sant Nicolau per Sonata 
Bíblica núm. 1 «David i Goliat», Johann Kuhnau

El grup de cambra La Sablonara és la principal formació dins de 
l’Associació per a la Difusió de la Música Històrica. Fundada a Alacant 
el 17 de juny de 2010, aplega components professionals i amateurs 
d’experiència provada provinents del Grup Pro Música Antiga, la Socie-
tat Musical la Torre de les Maçanes, l’Orfeó Navarro Reverter de Valèn-
cia i el Cor de Cambra d’Alacant, entre altres. Sota la direcció de Josep 
M. Pérez, La Sablonara treballa amb la intenció d’omplir un espai en 
l’escena alacantina mitjançant la difusió de la música antiga interpre-
tada amb instruments originals i criteris historicistes. Per a dur a terme 
aquesta tasca, La Sablonara compta amb la col·laboració de la Seu Uni-
versitària Ciutat d’Alacant.

C O O R D I N A C I Ó : 
María Marco Such

D AT E S : 
dimarts 21 de maig a les 20.15 h, Sala Rafael Altamira, Seu Ciutat 
d’Alacant. Dijous 6 de juny a las 20.45 h, cocatedral de Sant Nicolau

P R Ò X I M  C O N C E R T : 
Banda Simfònica Municipal d’Alacant, dijous 30 de maig a les 20 h, 
Casa de la Música, Les Cigarreres

L’accés a totes les audicions és lliure i gratuït fins a completar la capacitat dels locals en 
què tenen lloc. Es demana puntualitat.
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O domine Jesuchriste
Sanctissima Maria
Trahe me post te
Qué buen año
Pan divino y gracioso
“Voluntary VI”, John Stanley1

Si tus penas no pruebo
Todo cuanto pudo dar
O venturoso dia
Pange lingua por ce sol fa ut , 
Sebastián Aguilera de Heredia
Pange lingua more hispano


