
El Born GC

Concert ll Pentagramma della Memoria
Música dels camps de concentració nazis per no
oblidar
Dissabte 22 de febrer del 2014, a les 21 h
Sala Moragues
Preu: 5 €
Venda d'entrades a les taquilles del BORN CC i a www.elborncentrecultural.cat

Sergio Gasale: flauta i saxo soprano
Luca Aquino: tromba
Sergio Fanelli: violí
Carmine loanna: acordió

Programa del concert
WÍegala (llse Weber)
Fel than (tradicional j ueu)
Brundiàr- Opera per a nens (fragment de
I'acte l) (Hans Kràsa)
Di Sapozhkelaldt (tradici onal j ueu)
UWne(2. Strjiecky)
MargAril<elelú (Zalman Sh neou riMaks Goldi ns)
A meydl in di yom (tradicional jueu)
Siman tov u'mazel tov (tradicional jueu)
Ich wandre durch Therwiendadt (llse Weber)
Terezfn March (Karel Svenk)

El pentagrama de la memòria
La vida, la llibertat i I'amor són les notes escrites al pentagrama de la Memòria que van gravar grans

músics obligats a viure en I'infern dels camps de concentració nazis, perquè eren jueus.

Va ser un lligam que era capag de deixar en suspens les vides entre la terra i el cel en I'esperanga
que algú donés la benvinguda a les notes del demà

Enza Nunziato i el Rotary Club de Benevento (ltàlia), van tenir la iniciativa de recuperar aquesta

música de I'oblit impulsant el projecte El pentagnma de la memòria.
Els joves músics italians Sergio Fanelli, Sergio Casale, Carmine loanna i Luca Aquino es van

encarregar d'arranjar aquestes melodies d'una inquietant bellesa. Gràcies a ells podem tornar a

escoltar-les en una reinterpretació de jazz però també clàssica, realment aclaparadora, que entra en

l'ànima iva directament al cor.

El Born Gentre Cultural i el Rotary plub porten enguany el projecte a Barcelona. Podrem sentir la

música i la poesia relacionada amb I'Holocaust amb joves músics i escriptors.
Les emocions, els sentiments, la passió, els fragments de la humanitat en un vol intemporal que va

derrotar la mort ens porta a una reflexió acurada i conscient sobre el passat i el present. No es

tracta, però, d'un exercici estèril de la memòria, sinó de la justícia per als milions de víctimes de

I'Holocaust.


