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Patrocinadors:

Direcció artística i organització: Jordi Sala Matavera
Agraïments: 

El violí que cau suaument com una fulla a la tardor 
torna. Fa 10 anys naixien les Vesprades de Tardor de 
Centelles, com a festival de música amb una progra-
mació estable. El projecte era clar: crear una platafor-
ma per a promocionar els músics joves i la música 
entre els joves melòmans. I l’estructura del festival era 
diferent: presentar música clàssica, flamenc i jazz,
i sobretot reservar un espai pels joves intèrprets.

Després de tot aquest temps el projecte és sòlid i viu. 
Per celebrar aquests deu anys de vida, hem preparat 
una edició amb els ingredients bàsics que defineixen 
el projecte, però cada concert té la seva particularitat.  
El concert de jazz és un duo de piano i volí amb una 
proposta totalment innovadora. Amb el concert de 
flamenc hem volgut tornar a l’arrel, amb la companyia 
de l’Eduardo Cortés, que ja ens va visitar el 2014.
I finalment el concert de clàssica serà a càrrec de 
l’Eudald Buch, que va ser qui va fer sonar la primera 
nota de les Vesprades de Tardor el 2012, com a jove 
intèrpret i ara ja es presenta com a artista consolidat. 
A partir d’aquella nota en vingueren moltes d’altres, de 
jazz, coral, flamenc, fusió, simfònica, musicals, caba-
ret, gòspel, barroc, contemporània, quartet, quintet, 
funk, cançó d’autor i òpera. I passant per l’"edició 
covid" de l’any passat.

Estem segurs que amb l’edició d’aquest desè aniversa-
ri trobareu de nou els vostres punts de referència.

Ni us ho penseu, veniu! 

DEL 10 AL 12 DE DESEMBRE DE 2021

www.centelles.cat/vespradesdetardor

Col·laboradors:

Col·laboradors acadèmics:

CASAL FRANCESC MACIÀ DE CENTELLES
Preu: 8 € | Menors de 10 anys i personal docent
i alumnes de l'escola de Música de Centelles 5 €
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divendres 10 DES › 20h 

El duo format pel violinista canari Pablo Rodríguez i el pianista cubà Humber-
to Ríos comença la seva trajectòria artística l’any 2016 quan tots dos 
coincideixen a Rotterdam. Allà comencen a explorar els nous i peculiars sons 
que busquen reflectir el folklore dels seus respectius orígens i que, a través 
del rerefons jazzístic i clàssic de tots dos, es van plasmant en un repertori 
colorit i ple de contrastos sonors.

PROGRAMA
Conversaciones és el seu nou treball discogràfic, que recull onze composi-
cions pròpies a través de les quals exploren la fusió entre el jazz, el folklore 
canari i las sonoritats clàssiques de l’època impressionista. En aquestes 
melodies es poden escoltar formes úniques de tocar el violí, sense perdre de 
vista la simplicitat melòdica. A les composicions s’intercalen improvisacions 
marcades per la subtilesa i moments d’alt voltatge.

PABLO RODRÍGUEZ
& HUMBERTO RÍOS
JAZZ

dissabte 11 DES › 18h

Eduardo Cortés és un guitarrista Flamenc, compositor i productor nascut a 
Barcelona i que recentment ha treballat composant bandes sonores per 
Netflix. Als 8 anys comença a tocar la guitarra a l’acadèmia que dirigia la 
seva mare, la bailaora Ana Santiago “La Tani”. Als 16 anys s’incorpora a la 
companyia de Sara Baras. Ha col·laborat en innumerables discos i col·labo-
rat amb Diego el Cigala, entre d’altres,

PROGRAMA
En el concert d’avui presenta el seu quintet. Un treball que flueix amb tranqui-
l·litat entre el Flamenc més profund i el jazz, amb pinzellades de música 
brasilera i folk. Eduardo Cortés usa guitarres del lutier Javier Castaño.

Eduardo Cortés – Guitarra Flamenca
Miguel de la Tolea – Veu i guitarra
Nene Maya – Baix
Paco de Mode – percussió
Tete Fernández – baile

EDUARDO CORTÉS QUINTETO
FLAMENC

diumenge 12 NOV › 11h

Eudald Buch (1997) s’ha format a l’Escolania de Montserrat, el Conservatori 
de Vic i la Chetham’s School of Music (Manchester). Ha estudiat amb 
Vladislav Bronevetski a l’ESMUC i amb Elisso Virsaladze al Conservatori 
Txaikovski de Moscou. Actualment amplia els seus estudis amb la Prof. 
Virsaladze a Fiesole (Florència). També ha rebut consells de Pascal Devoyon, 
Jacques Rouvier i especialment de Christian Blackshaw. Ha tocat als 
festivals de Buxton i Hellens (Anglaterra), The International Holland Music 
Sessions (Bergen, Holanda), Weltklassik (Alemanya) i la Schubertíada de 
Vilabertran, en sales com l’Auditori de Girona (Temporada Ibercamera), 
l’Auditori l’Atlàntida (Vic), l’Auditori Enric Granados (Lleida) i l’Auditori Pau 
Casals (El Vendrell), i aquesta temporada debuta al Palau de la Música, 
L’Auditori de Barcelona i l’Auditorio Nacional de Madrid. Com a solista ha 
col·laborat amb l’Orquestra de Cambra de Vic, la Chetham’s Symphony 
Orchestra i membres de l’OBC. Ha actuat en directe a la BBC (Ràdio 3), i els 
seus concerts han sigut emesos per Catalunya Música. Ha estat becat per la 
Fundació Victòria dels Àngels i ha obtingut el primer premi “El Primer Palau” 
2021.

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
– Toccata en Sol major, BWV 916
Aleksandr Skriabin (1872-1915)
– Preludi en Si major, op.13 núm.1
– Estudi op.12 núm.8
– Estudi op.42 núm.3
– Estudi op.42 núm.4
– Estudi op.42 núm.5
– Estudi op.42 núm.8
– Sonata núm.4 en Fa sostingut major, op.30
Franz Liszt (1811-1886)
– Sonata en Si menor, S.178

EUDALD BUCH
CLÀSSICA


