Benvolgut/da,
La Banda de l’Associació Rubí Musical s. XXI, com cada any per aquestes dates, organitza i
presenta el concert de primavera, que ja ha esdevingut una cita remarcable dins del
calendari cultural local. Aquest any, i dins la temporada estable del Teatre Municipal La
Sala de Rubí, la Banda presenta un espectacle ben diferent al de les edicions anteriors.
La proposta d’enguany posarà punt i final als actes de celebració del centenari de
l’arribada del Ferrocarril a la nostra ciutat. Commemorarem aquesta efemèride comptant
amb la col·laboració de la Biblioteca Nacional de Catalunya, del Museu Municipal de
Rubí i de l’historiador Eduard Puigventós. Amb el suport d’aquest últim, i amb l’ajuda
d’imatges històriques i curiositats d’aquell aleshores, reconstruirem el context de
l’època. Tot plegat, a partir de la interpretació per part de la Banda d’un repertori inspirat en
línies ferroviàries d’arreu del món, que permetran manternir-nos sobre raïls durant el
transcurs de la funció. Podrem escoltar obres com Orient Express (Philip Sparke),
Chatanooga Choo Choo (Harry Warren) i Colonel Boogey (Kenneth J. Alford). Però, amb
Palindromia Flamenca (Antonio Ruda Peco) o Arabesque (Samuel R. Hazo) no s’oblidarà
el canvi sociocultural que va suposar aquest esdeveniment per la ciutadania rubinenca. El
punt àlgid i, fins i tot nostàlgic, arribarà amb la Tanda de Valsos de l’opereta Die Moderne
Eva, que sonarà després que la Banda de Rubí hagi pogut recuperar i arranjar aquesta obra
tan especial. I és que aquesta va ser una de les peces interpretades per la ja desapareguda
Banda Andresense dins dels actes dels dies festius que va viure el municipi per aquelles
dates.
El concert tindrà lloc el proper diumenge 7 d’abril al Teatre Municipal La Sala de Rubí a
les 18:30h. El preu de l’entrada serà de 5€, que pot ser adquirida a taquilla des d'una hora
abans. També cada divendres de 18-21h o bé, de forma anticipada, des del portal on-line
ticketea. Si preferiu optar per reserva de localitats, envieu un correu a armrubi@gmail.com o
un missatge de Whatsapp al 644534883 indicant un nom i el nombre d’entrades que es
desitja reservar.
Els saluda cordialment,
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