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L’auditori Pau Casals rebrà
en concert els alumnes de
l’IEA Oriol Martorell
Hi seran diumenge, 12 de febrer, en el Cicle de Joves Intèrprets 2012;
solistes de piano, un octet de violoncels i l’orquestra Xavier Montsalvatge
CEDIDA

A. Guasch

El concert a l’auditori Pau Casals, a partir de les 12 del migdia,
s’iniciarà amb l’Adrià Barazón,
que interpretarà la Sonata en do
major, de Franz Joseph Haydn, i
la Serenata andalusa, de Manuel
de Falla. A continuació, el també
pianista Gerard Sala interpretarà
dues obres: la Sonata op. 18, de
Ludwig van Beethoven, i la Dansa espanyola núm. 1 de l’òpera
La vida breve, de Manuel de Falla. Marta Forner serà la tercera
alumna que intervindrà, amb les
obres Nocturn op. 9, de Frederic
Chopin, i la Cançó i dansa núm.
9, de Frederic Mompou.
Violoncels i orquestra
A continuació serà el torn de
l’Octet de violoncels i l’obra Melangia, d’Enric Morera, i les Bachianes brasileres núm. 5, d’Heitor
Villa-Lobos, que estarà acompanyada per Àlex Pons al saxo.

Stromboli Jazz Band,
la nova banda de jazz
de Tarragona, tocarà
al Cafè del Metropol
Aquest proper divendres, 10 de
febrer, a partir de les onze de la
nit, la nova banda de jazz de
Tarragona, la Stromboli Jazz
Band, farà la seva presentació
oficial al Cafè del Metropol. El
grup està integrat per músics
professionals de Tarragona,
amb una àmplia formació i experiència en aquest món, procedents d’altres formacions
ben conegudes del panorama
jazzístic de la ciutat. Els seus
components són: Josué García
(trompeta), Raül Cid (trombó),
José Gómez Moluco (saxo),
José Luis Lete (banjo) i Ismael
Carles (tuba). Stromboli Jazz
Band ofereix un repertori ampli i variat, basat en els grans
temes de dixieland, tot afegint
estàndards d’altres gèneres
jazzístics i, també, adaptacions de nombroses músiques
populars. L’objectiu declarat
de la nova formació jazzística
tarragonina és oferir actuacions de jazz que puguin arribar
d’entrada a tots els públics. En
definitiva, crear un producte
musical elegant, de qualitat i
bon nivell i, alhora, popular.
Al Cafè del Metropol la banda
ho plasmarà tot, divendres vinent, en el directe. A. Guasch

Els alumnes de violoncel que actuaran a l’auditori Pau Casals.

Per finalitzar, l’Orquestra Xavier
Montsalvatge, que dirigeix Heriberto Fonseca, interpretarà Concert núm. 5, de Johann Sebastian
Bach. La part solista anirà a càr-

rec de la pianista Aina Anton.
Tots ells són alumnes de l’Institut Escola Artística (IEA) Oriol
Martorell, on combinen la música amb l’ensenyament reglat.
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