
2017 Albert Bello i Oriol Saña són sinònim d’improvisació en 
estat pur, energia positiva, alegria i diversió. Acompan-
yats per una solida base rítmica, al més pur estil del Hot
Club de France, interpreten un repertori on el virtuosis-
me i la sensibilitat es combinenper fer que l’audiència 
visqui una experiència musical molt especial. Tot amb 
unacuidada posada en escena i amb una connexió 
amb el públic que fa vibrar l’audiènciades del primer 
minut fins a l’última nota.
El repertori del concert combina els temes enregistrats 
en aquest nou CD, basat principalment en composi-
cions d’Albert Bello, amb altres composicions de Djan-
go Reinhardt.

BOSTOS BRIDGES - ALBERT BELLO I ORIOL SAÑA 

DISSABTE 21  OCTUBRE   21h / CCP

JAZZ MANOUCHE
ENCARA - GEMMA HUMET

DIUMENGE 28  OCTUBRE   21h / CFM

CANTAUTORA

Últim treball d’una cantautora amb una forta persona-
litat musical, on es mostra la seva maduresa artística, 
amb música fresca que sap combinar diferents estils i 
lletres colpidores.

L’ “encara” és aquella fracció de temps que fa possible 
l’impossible. Encara’t a la certesa que la realitat present 
no és ni única ni immòbil.I només així, del fang en torna-
rem a fer brotar les flors que, junts, veurem renéixer com 
els brots d’un nou futur.

ALAUDA - COMPANYIA D’ELISA PRENDA

DIUMENGE 22  OCTUBRE   18.30h / CFM

FLAMENC

Jove estudiant de l’ESMUC, Elisa Prenda ens presenta el 
seu projecte amb els temes que ella ha treballat amb 
base a grans obres del flamenc o temes personals. Per 
exemple la Soleà es basa en l’obra “Aires Gitanos” 
de Pablo Sarasate; per la seguirilla fa servir la “Tonada 
de luna llena” de Simón Díaz, la nana “Cristal y Fuego” 
s’inspira en l’obra homònima de Manuel de Falla, o el 
taranto “Aylan Kurdi” és una composició original que 
pretén expressar el sentiment de pena, de ràbia i mal-
enconia profunda que ens produeixen les imatges dels 
refugiats de Síria. Un concert de flamenc pur amb fusió 
d’altres disciplines.

. BULERÍAS (Música Daniel Méndez i David Cerreduela)

. NANA “Cristal y Fuego” (Música M. de Falla-Elisa Prenda,  
lletra Pedro Madroñal)

. SEGUIRILLA (Música Simón Díaz-Elisa Prenda)

. TARANTO “Aylan Kurdi” (Música Elisa Prenda, lletra Pedro  
Madroñal)

. SOLEÁ POR BULERÍAS (Música Pablo Sarasate- Elisa Prenda)

. ZAMBRA-TANGOS (Arranjament Elisa Prenda – Jordi   
Rodríguez)

. RUMBA “La Dolorsita” (Música Elisa Prenda)

CLUB MONTEVERDI 
VOX HARMÒNICA ENSEMBLE

450è aniversari del naixement de Claudio Monteverdi

DIUMENGE 29  OCTUBRE   18:30h / CCP

CLÀSSICA

Amb “Club Monteverdi”, l’Ensemble Vox Harmònica ret ho-
menatge a Claudio Monteverdi en el seu 450 aniversari, per 
qui és considerat no només el pare de l’òpera sinó fins i tot 
de la música moderna.
El Club Monteverdi és una obra de teatre escrita pel dra-
maturg Jordi Pérez Solé amb música de Claudio Montever-
di, de temàtica totalment contemporània. La necessitat 
del geni de Cremona de transmetre els afectes humans a 
través de la música sintonitza a la perfecció amb la neces-
sitat de l’ésser humà del segle XXI de viure experiències sen-
sorials intenses mitjançant noves tecnologies. A través de la 
música de Monteverdi, els visitants d’aquest club, intèrprets 
i espectadors, viuran situacions d’avui i sentiran emocions 
no tan diferents d’aquelles generades i sentides fa 400 anys 
a la Màntua o a la Venècia que varen sentir-la interpretada 
pel seu compositor.
 
Quarto Libro dei Madrigali (1603)
LA FAVOLA D’ORFEO (1607)
Scherzi Musicali (1607)
L’ARIANNA (1608)
Settimo Libro dei Madrigali (1619)
Scherzi Musicali (1632)
Madrigali guerrieri, et amorosi (1638)
IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA (1640)
L’INCORONAZIONE DI POPPEA (1643)

Un any més amb l’equinocci de tardor arriben les 
Vesprades de Centelles. Quatre dies amb la millor mú-
sica compostai interpretada per joves talents. Quatre 
concerts, amb quatre estils musicals diferents, com a 
imatge de la diversitat cultural del nostre poble i per 

tal que tothom s’hi senti representat.

El festival arrenca el dissabte 21 d’octubre amb el 
concert de jazz manouche del guitarrista Albert Bello i 
el violinista Oriol Saña: “Boston Bridges”. Tota la tradició 

del gypsy jazz dels grans Django Reinhartd i Stephan 
Grappelli en directe. Centelles serà París per unes ho-

res; us ho perdreu?.

El diumenge tindrem una jove promesa del flamenc. Si 
l’any passat vam descobrir que es pot fer flamenc del 
bò amb piano, aquest any farem la prova amb el violí. 
La jove violinista Elisa Prenda ens ofereix el seu projecte 

“Alauda”, un concert de pur flamenc “jondo”, però 
amb mestissatge de jazz i música llatina, i amb temes 

inspirats en obres de Pablo Sarasate o Manuel de Falla. 
Un regal únic i imprescindible.

El següent cap de setmana, dissabte 28 d’octubre, la 
cantautora Gemma Humet ens presenta el seu últim 

disc, “Encara”. Serà un concert en format trio. Per tant 
un concert íntim, com si fos una trobada entre amics, 

gaudint d’una veu fantàstica, lletres amb molt de caliu 
i una energia purificadora.

Clausurarem les Vesprades de Tardor el diumenge 29 
d’octubre amb un concert de clàssica rememorant el 
450 aniversari del naixement de Claudio Monteverdi. 
L’Ensemble Vox Harmònica ens ofereix un joc de cites 

creuades interactiu amb el “Club Monteverdi”. Un 
concert teatralitzat, en el qual a través de la música 

de Monteverdi es viuen situacions absolutament con-
temporànies, on totes les passions humanes bàsiques 
s’hi expressen. Passions que segur tu has sentit alguna 
vegada, i que amb el llenguatge universal de la músi-

ca les sents de nou com si fos la primera vegada.

Veniu a les Vesprades de Tardor!. Us anirà bé. 
L’experiència és catàrtica.

Vesprades 
de tardor



Col.laboradors:

Patrocinadors:

twitter: @vespradestardor            facebook: vesprades de tardor         

Preu entrada: 8€ . 
Venda 1 hora abans del concert a taquilla

Aforament limitat 

CCP: Centelles Centre Parroquial
CFM: Casal Francesc Macià

Col.laboradors acadèmics:

www.centel les.cat/vespradesdetardor

Direcció artística i organització: Jordi Sala Matavera

Disseny gràfic : Marta Guiteras Capdevila
Web: Núria Terricabras
Tècnic de so: Marc Parareda
Agraïments:  Marta Guiteras, Joan Asensio, Albert Torrents,  
Escola de Música de Centelles.

Contacte: vespradesdetardor@gmail.com

Vesprades 
de tardor

6a edicio

BOSTOS BRIDGES - ALBERT BELLO I ORIOL SAÑA 

ALAUDA - COMPANYIA D’ELISA PRENDA

ENCARA - GEMMA HUMET

CLUB MONTEVERDI - VOX HARMÒNICA

2017
21- 29 Octubre / Centelles
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