ROMÀNIC
EN VIU 2018
XVl CICLE DE CONCERTS
A LES ESGLÉSIES DE LA
BARONIA DE TOSES

TOSES - PLANOLES
ESTIULA
Jordi Rodríguez a la veu, Marc Canelles a la guitarra i
Xavi Canelles al piano.

ORQUESTRA DE CAMBRA DE
L'EMPORDÀ

Estiula, projecte de temes propis del pianista i compositor
Xavi Canelles, presentarà el seu primer disc, “Qualsevol
dia”, així com altres temes del seu repertori, amb músics
de dilatada trajectòria. Partint d'unes lletres molt cuidades
i plenes de significat, les cançons d'Estiula, amb fortes
influències de la música anglesa dels 70 però amb una
personalitat pròpia, ens traslladen a un univers poètic de
temàtica variada, amb diferents colors rítmics, com ara el
blues, el rock i les balades.

Programa variat de música clàssica d'autors
catalans i d'arreu del món.

Dòrria - Dissabte 28 de juliol, 19.00 h
Església de St. Víctor de Dòrria (s.X)

DIVERTIMENTS PER A VIOLÍ I PIANO
Natàlia Escalera: Violí, Xevi Compte: Piano

LA PRINCIPAL DE SALARSA
Albert M. Carbonell: flauta travessera i veu, Eva Curtó:
violoncel, Jordi Estartús: trombó i fiscorn, Josep
Garcia: acordió i veu, Joan Josep Mayans: veu, viola de
roda, mandolina i flabiol, Agustí Pedrico: contrabaix i
veu, Jordi Senis: percussió i veu.
El repertori de La Principal de Salarsa el componen temes
ja clàssics del cançoner popular català (“La dama d'Aragó”,
“Marianneta”…), cançons i peces instrumentals recollides o
interpretades a la Garrotxa (“Ai, Pepa dormidora”, “D'aquí
estant veig una estrella”, “Coronel·lo”, “Ball de Cavallets de
Sant Feliu de Pallerols”…).

Ampli repertori de temes clàssics i moderns en unes
versions sorprenents, divertides i arriscades. Alquímia
Musical ens convida a un viatge musical on sovint
s'entrellacen, es fonen i s'emparellen temes de música
clàssica amb bandes sonores, música pop o cançons de
cantautors actuals.
Sorprenents simbiosis com F. Chopin & Lluís Llach, o
Mecano & M. de Falla ens mostren una vessant
atemporalitzada de la música i permeten als músics jugar
amb melodies i harmonies.
Un suggerent concert que convida l'oïent a navegar pel
seu imaginari musical a través de temes que de ben segur
reconeixerà.

Nevà - Dissabte 4 d'agost a les 19.00 h
Església de la Mare de Déu del Carme (s.XVIII)

Toses - Divendres 17 d'agost, 19.00 h
Església de St. Cristòfol de Toses (s.XI)

Entrades: 7 €

(Menors d'edat entrada gratuïta)

Organitza:

Planoles - Dissabte 11 d'agost, 19.00 h
Església de St. Vicenç (s.XI)

ALQUÍMIA MUSICAL

Venda d'entrades: Al recinte del concert
Es reserva el dret de fer canvis en la programació

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
de Toses

Ajuntament
de Planoles

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de
Girona

CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS

