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 Musiquem Lleida! és un festival internacional de música que se celebra als 
carrers i places de la ciutat de Lleida organitzat per la Coral Shalom des de 
l’any 2006. 
 
La coral Shalom, com a entitat cultural, té com a principals objectius 
sensibilitzar i enriquir musicalment la societat, organitzant concerts i actes 
culturals oberts a tothom. 
 
Lleida i les seves comarques han estat bressol de músics de renom 
internacional, com ara Ricard Vinyes, Enric Granados, Emili Pujol... 
També compta amb una gran tradició coral i instrumental, que actualment 
està en plena expansió gràcies a la formació de bons professionals. 
 
Els gèneres musicals del festival abasteixen des del renaixement, barroc, 
classicisme, música romàntica, contemporània, tradicional, jazz, gospel, 
experimental i espectacles musicals adreçats als infants. Els intèrprets 
poden ser solistes, grups instrumentals i corals. 
 
Amb aquest festival pretenem apropar la música al carrer i obrir les portes a 
tothom que en vulgui fruir; com també donar l’oportunitat a diferents 
intèrprets nacionals i internacionals de tenir un escenari per difondre la seva 
música. 
 
Coral Shalom 



 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE CONCERTS: 
 
 
DIVENDRES, 3 D’OCTUBRE DE 2014 
 
18:00 h - Pl. Paeria    Barcelona ethnic Band. 
19:00 h - Institut d’Estudis Ilerdencs  Canto Quartet. 
 
 

DISSABTE, 4 D’OCTUBRE DE 2014 
 
11:45 h - Museu de Lleida   mou-lo projectes. 
12:00 h - Pl. Paeria    In_Keys Dúo. 
12:00 h - Institut d’Estudis Ilerdencs  Cor d’homes d’Igualada 
12:30 h - CaixaForum    Meraki Ensemble. 
13:00 h - Museu de Lleida   mou-lo projectes. 
 
 
18:00 h - Pl. Paeria    Eclectic Colour Orchestra. 
18:30 h - Pl. Ricard Vinyes   Barcelona ethnic Band. 
19:00 h - Institut d’Estudis Ilerdencs  Canto Quartet. 
19:00 h - CaixaForum    Cor d’homes d’Igualada 
19:30 h - Pl. Paeria    Eclectic Colour Orchestra. 
20:00 h - C. Cultural (Alcarràs)  In_Keys Dúo. 
20:00 h - Fondarella    La Mythomanie.  
 
21:30 h - Pl. Ricard Vinyes   Les Sixters. 
 
 

DIUMENGE, 5 D’OCTUBRE DE 2014 
 
12:00 h - Pl. Ricard Vinyes   La Mythomanie. 
12:30 h - Institut d’Estudis Ilerdencs  Meraki Ensemble. 
12:30 h - Pl. Paeria    Les Sixters. 
12:30 h - Museu de Lleida   mou-lo projectes. 
 
 
19:00 h - Auditori Enric Granados   Concert de Cloenda. – F. Schubert 

Coral Shalom i solistes vocals. 
Jove Orquestra de Ponent. 

      Robert Faltus, director 

      Entrada: 10 € 

 
Altres representacions:  11/10 19h Torrefarrera. Església Parroquial 

 

 

 
L’organització es reserva el dret de realitzar els canvis en el programa que s'avisaran oportunament. 



Barcelona Ethnic Band 
 

 
 

 

Barcelona Ethnic Band 
 
Barcelona Ethnic Band ha estat present al Festival Arreus 2011 i al Festival El Món a 
Barcelona 2012. Han actuat també a la Cripta de l'Ermita de Cambrils (dins el Cicle 
Concert de Tardor 2011), a l'Espai Barroc de Barcelona, a l'Escola Municipal de Música 
de Salou (on a més van oferir una workshop), a la Biblioteca Almirall, a les sales 23 
Robadors, Harlem Jazz Club, Tinta Roja i Rai Art.  
 
Han actuat als centres cívics Riera Blanca i Parc Sandaru, així com al Parc Central 
d'Olot (dins el Cicle Música als Parcs 2013). Han participat a la Fira Mediterrània de 
Manresa 2013 dins l'apartat Hummus Mediterrani. Han actuat al Born Centre Cultural, 
dins el Cicle Born-Esmuc (març 2014).  
 
A finals del 2013 presenten el seu primer disc “Barcelona Ethnic Band. A tribute to 
different musical cultures”, editat per Temps Record. La seva música també es pot trobar 
a les recopilacions de la Fira Mediterrània de Manresa 2013 i al CD “World Music From 
Catalonia 2014”.   
 
http://www.barcelonaethnicband.com/ 
 

Dv. 3 oct.  18:00h Plaça Paeria 
Ds. 4 oct. 18:30h Pl. Ricard Vinyes 

http://www.barcelonaethnicband.com/


Barcelona Ethnic Band 
 
 

Programa 
 
 
1. Vila kombali + Dance of Aparan 

2. Wee Michaells March 

3. Navavar + Hallings 

4. Jasmine Flower 

5. La Mounie Li Gharo Meni 

6. Balkandjsko Horo 

7. I’m not fed up of the pacific ocean 

8. Kosha-Hawraman 

9. Njun Wamba Niin 

10. Vel Hermeil 

11. Pingkachu 

12. Gipsy Perfume 

13. Trgnalo mi ludo mlado 

14. Caje Sukarije 

15. BIS: Limonciki 

 



Canto Quartet 
 

 
 

Canto Quartet 
 
 

Canto Quartet és un conjunt format fa dos anys per músics procedents de 
quatre indrets diferents i que coincideixen a la cosmopolita ciutat de 
Groningen on inicien el seu projecte comú. Són Eduardo Canto (Mèxic) i 
Guillem Cabré (Catalunya), violins, Marton Vineter (Hungria), viola i 
Teodora Nedyalkova (Bulgaria), violoncel. 
Tots ells estudiant a Groningen, han pogut treballar amb mestres com 
Roland Daugareil, Sarah Kapustin, Jan-Ype Nota, Shmuel Magen, Štêpán 
Ježek i Stephan Picard, entre d’altres. A més, reben consells periòdicament 
del Bennewitz Quartet i el Rubens Quartet.  
Durant aquest curs han dut a terme el seu primer projecte interdisciplinar 
centrat en el compositor soviètic Alfred Schnittke. Darrerament, han estat 
finalists de la Grachten Competition que va tenir lloc a la Concertgebouw 
d’Amsterdam 
 
http://www.cantoquartet.com/ 
 

 

 

Dv. 3 oct. 19:00h  Institut d’Estudis Ilerdencs 
Ds. 4 oct. 19:00h  Institut d’Estudis Ilerdencs 

http://www.cantoquartet.com/


Canto Quartet 
 

Programa 
 
 
 

Felix Mendelssohn - Quartet de corda núm. 6 op. 80 
 

I. Allegro vivace assai 
II.Allegro assai 
III.Adagio 
IV. Finale: Allegro molto 
 

Igor Stravinsky - Tres peces per a quartet de corda (1914) 
 
 
Alfred Schnittke - Quartet de corda núm. 3 (1934) 
 

I. Andante 
II.Agitato 
III.Pesante 
 
 

Amb aquest programa, el Canto Quartet pro posa un recorregut des del final de 
Romanticisme més dramàtic amb la música de Mendelssohn, passant pel moviment 
d’avantguardes del segle XX de la mà  d'Stravinsky i acabant amb el particular 
poliestilisme d' Alfred _Schnittke on conflueixen diversos estils musicals de la historia de 
la música. 
El quartet núm. 6 de Felix Mendelssohn es considera una de les seves poques obres 
autobiogràfiques. El quartet esta va dedicat a la seva germana Fanny que havia mort 
molt recentment. Mendelssohn va buscar de plasmar el patiment en la música el qual és 
palpable en cada nota. El mateix compositor va morir poc després d'haver escrit aquesta 
obra. 
Les tres peces per a quartet d'Stravinsky van ser escrites un any després de la 
Consagració de la primavera i podem trobar-hi molts elements característics d'aquest 
ballet. Aquestes tres peces, en format d'estudi presenten cada una un caràcter i una 
atmosfera totalment diferenciats. Popular, Fantàstic i litúrgic. 
 
Per acabar el recorregut, el quartet núm. 3 d' Alfred Schnittke. Aquest compositor 
soviètic va basar la seva música en el que ell va anomenar poliestilisme. Mitjançant l'ús 
de diferents estils musicals des del segle XVI fins al XX i la seva combinació i 
deconstrucció aconsegueix una música plena d'elements reconeixibles però alhora una 
música impactant i colpidora. 



Mou-lo projectes 
 

 
 

 
Mou-lo projectes 
 
Mou-lo Projectes neix a Lleida la tardor del 2013. El col•lectiu està format per Arnau 
Millà, Jordina Millà i Anna Puigdemasa (música),Maria Mora (dansa) i Francesc Garreta i 
Nico Sahún (escenografia). El seu objectiu principal és presentar obres d’alta qualitat 
que despertin la sensibilitat de l’espectador. En el seu treball hi conviu la improvisació i 
la composició de peces musicals i corogràfiques . 
 
 
Troc, Troc és la seva primera creació per un públic infantil. Un espectacle 
multidisciplinari de música i dansa construït amb una escenografia artesanal.  
La música en directe i la dansa són el fil conductor que acompanya i vesteix aquesta 
experiència, on el límit entre els petits espectadors i les artistes es difumina. 

 
http://www.mouloprojectes.com/ 
 
 

 

 

 

 

Ds. 4 oct.  11:45h  Museu de Lleida 
Ds. 4 oct.  13:00h  Museu de Lleida 
Dg. 5 oct.  12:30h  Museu de Lleida 

 

http://www.mouloprojectes.com/


TROC, TROC (Mou-lo projectes) 
 

Troc, Troc; concert infantil i interactiu de dansa i música en directe. 
Nens i nenes participen d’una manera dinàmica en l’acció. 
L’objectiu és oferir una experiència sensorial que estimula i potencia la  
sensibilitat auditiva, visual i de moviment. Interpretat per una ballarina i 
tres músics.  
L’acció es desenvolupa al voltant del Troc, una estructura de tensigritat 
de grans dimensions i sense ancoratges que es pot instal·lar en 
qualsevol espai. 
L’escenografia es va transformant durant l’espectacle, creant diferents  
ambients i atmosferes. 
 
Dirigit a públic de 2 a 6 anys.  
 
SINOPSIS: 
 
Un personatge extravagant i amable necessita l’ajuda dels infants en 
la seva recerca. El Troc, un objecte màgic, té la qualitat de transformar 
la realitat. Mitjançant el joc emprenem amb els nens i nenes un viatge 
per diferents paisatges. 
Cada paisatge té unes qualitat sensorials i d’interacció diferents. 
Recordant la funció dels cors del teatre de la Grècia antiga, el viatge 
està acompanyat per tres personatges que musiquen i transformen 
cada escena. 
 
 
Durada de l’espectacle 35 mins. 



 

In_Keys Dúo 
 

 
 

 

In_Keys Dúo 
 
Patricia Cadaveira (Saxòfon) y Manu Alcaraz (Percussió) formen al 2013 el duo 
In_keys, amb seu a Porto, (Portugal), on compaginen la seva activitat musical amb el 
“Master en Interpretación musical” a la ESMAE.  
En poc mes d’un any de trajectòria, aquest duo ha realitzat diverses gires de concerts a 
Portugal, España i Itàlia. Al desembre del 2013 es convidat a Cagliari (Itàlia) per a la 
estrena de l’obra “The Sound of Broken Water” que el compositor italià Danilo Casti 
dedica al duo.  
També ha estrenat a Europa “In Steel” del americà Robert McClure, y “Ciclogénesis 
Explosiva” del percussionista català Marcel Pascual,  dedicada també al duo.  
Al febrer d’aquest any, a través de “Juventudes Musicales de España” el duo ha realitzat 
una gira de concerts per Andalusia, i al mes de maig un concert dins del Festival 
Euroclassical al Teatro Helena Sa e Costa (Porto). 
 
http://www.patriciacadaveira.com/ 
 

 

 

 

Ds. 4 oct.  12:00h  Plaça Paeria 
Ds 4 oct. 20:00h  C. Cultural (Alcarràs) 

http://www.patriciacadaveira.com/


 

In_Keys Dúo 
 
 

Programa 
 
 

- In Steel. Robert McClure 
 
- Alto Voltango. Luis Naón 
 
- Ciclogénesis Explosiva. Marcel Pascual 
 
- Nana y Asturiana (de las siete canciones populares españolas). 
Manuel de Falla  
 
- We Bop. Gerard Brophy  
 
- Improvisación libre 



Cor d’homes d’Igualada 
 

 
 

 

Cor d’homes d’Igualada 
 
El Cor d'Homes d'Igualada és una recent agrupació vocal masculina creada 
a l'octubre de l'any 2011 amb l'objectiu de poder treballar de manera regular 
el nombrós repertori existent per aquesta formació. 
 
Els seus membres són principalment una vintena de cantants provinents 
d'Igualada i les seves rodalies. La major part d'ells amb una sòlida formació 
musical i fins i tot dedicació professional en l'àmbit de la música. Enguany 
és el tercer curs des que la formació inicià l'activitat i ha realitzat concerts 
regularment a Igualada, Vilafranca, Granollers i Arties. També a realitzat 
col•laboracions regulars amb el Cor de Noies Exaudio d'Igualada sota la 
batuta de Júlia Sesé i Daniel Mestre. 
 
El director actual i el que des dels dels seus inicis ha dirigit el Cor d'Homes 
d'Igualada és el vilafranquí Pere Lluís Biosca. 
 
https://www.facebook.com/CorDHomesDIgualada 
 
 
 

Ds. 4 oct.  12:00h  Institut d’Estudis Ilerdencs 
Ds. 4 oct. 19:00h  CaixaForum 

https://www.facebook.com/CorDHomesDIgualada


Cor d’homes d’Igualada 

 
 

Programa 
 
 
Amor è ritornato, de Luca Marenzio (1553-1599) 

 

Bella de vos son amoros, de Mateu Fletxa (1481-1553) 

 

Duo Seraphim, de Tomàs Luis de Victoria (1548-1611) 

 

Su su su pastorelli vezzosi, de Claudio Monteverdi (1567- 1643) 

Angelus ad pastores ait, de Claudio Monteverdi (1567- 1643) 

 

In monte olivetti, de Giovanni Battista Martini (1708-1784) 

O salutaris hostia, de Giovanni Battista Martini (1708-1784) 

Adoramus Te Christe, de Giovanni Battista Martini (1708-1784) 

 

Domine Deus, de Johann Michael Haydn (1737-1806) 

 

Im Süden, de Felix Mendelshon (1809-1847) 

 

Bánat, de Béla Bartók (1881-1945) 

Bolyongás, de Béla Bartók (1881-1945) 

 

Ave Maria, de Xavier Pastrana (1977) 

Agnus Dei, de Xavier Pastrana (1977) 

 

Cançó de patinar, de Josep Vila (1959) 

Cançó del cor del cavaller, de Josep Vila (1959) 

Cançó de finestra, de Josep Vila (1959) 

Cançó guerrera, de Josep Vila (1959) 
 



Meraki Ensemble 
 

 
 

Els integrants de Meraki Ensemble es coneixen a I'ESMUC, on coincideixen 
en diverses ocasions. A més toquen junts ens diferents orquestres i 
agrupacions d'ambit nacional que els han portat a actuar a sales i festivals 
de gran anomenada. El fet de compartir la mateixa idea i passió per a la 
música els ha portat a crear un ensemble on tots els projectes són de 
creació 100% propia (els mateixos integrants creen tant la música com el 
text).  
Fruit d'aquest estorc comú neix I'espectacle "El primer hivern", preestrenat 
a Sabadell (Academia de Belles Arts) , i estrenat a França (Salse-
Iecháteau, en el marc del festival del le portail a roulettes ). Tenen 
programades diverses actuacions durant la temporada 2014-2015 (Ateneu 
barcelonés, Auditori Terrassa ... ). L'espectacle ha tingut una molt bona 
acollida i ha rebut crítiques molt positives de diferents revistes i publicacions 
culturals com la revista Núvol. 
 
https://ca-es.facebook.com/merakiensemble 

 
 
 
 

Ds. 4 oct.  12:30h  CaixaForum 
Dg. 5 oct.  12:30h  Institut d’Estudis Ilerdencs 

https://ca-es.facebook.com/merakiensemble


Meraki Ensemble 
 

 
FITXA ARTíSTICA 

 
 
Títol de l'espectacle 
El primer hivern. Una relectura de quatre mites grecs 
Idea original 
Èlia Casals i Jordi Cornudella 
Música 
Jordi Cornudella (Orfeu, Ícar, L'engendrament del Minotaure) 
Francesc Guzman (Persèfone) 
Text: 
Jordi Cornudella (Orfeu, Ícar, L'engendrament del Minotaure) 
Elia Casals iJordi Cornudella (Persèfone) 
 
Integrants 
Èlia Casals - flauta 
Guillem Tomàs - oboè 
Jordi Cornudella - clarinet 
Jordi Guasp - trompa 
Guillem Borràs - fagot 
Quim Cornudella - piano 
Clara Manyós – narració 
 
Fitxa tècnica 
Durada de l'espectacle: 1 hora i 15 minuts. 
 



 

Eclectic Colour Orchestra 

 
 

 
 

ECO és la trobada entre clàssica i jazz. Una orquestra de corda acompanyada d'una 
base rítmica moderna, que fusiona tonalitats musicals de diferents àmbits. ECO és 
tradició i innovació. Una formació que interpreta un eclèctic repertori, tot trobant un 
caràcter personal i genuí. 
 
L'Eclectic Colour Orchestra barreja composicions pròpies amb versions de coneguts 
estàndards de la música contemporània: es presenta com una Big Band de cordes -que 
agafa el relleu de l'antic Third Stream del jazz- amb 
sonoritats actuals com ara funk o la música llatina. 
 
ECO ha col·laborat en l’àlbum Rise (Harmonia mundi 2012), del trompetista 
Raynald Colom. També ha posat la banda sonora a esdeveniments com ara la 
celebració de la IAAF -International Association of Athletics Federations- i ha aparegut 
en programes com Buenafuente (2010) o La Marató de TV3 (2011 ). 
http://www.ecorchestra.com/ 
 

Ds. 4 oct.  18:00h  Plaça Paeria 
Ds. 4 oct.  19:30h  Plaça Paeria 

http://www.ecorchestra.com/


Eclectic Colour Orchestra 
 

 

Programa 
 

Funk it 

Contamines, Mon Joie 

S'Escorçana 

Dansa de les escumes 

40'6 N 

Beyond the desert 

Steel City Strut 

Intro 

Skylife 

Chick 

 

Raúl Patiño 

Tricycle 

Joan Aymerich 

Joan Aymerich 

Joan Aymerich 

Bemat Hemández 

Danny Seidenberg 

RaúlPatiño 

David Balakrishnan 

Paquito de Rivera 

 

 



La Mythomanie 
 

 
 

 
La Mythomanie 
 

Encantat amb la riquesa i la diversitat de la cultura musical d’Europa, cinc 
estudiants polacs del Reial Conservatori de l'Haia va decidir fundar el 
conjunt La Mythomanie. Juntament amb les habilitats instrumentals 
excepcionals, els músics tenen una actitud innovadora cap a l’estil folk.   
Ells tracten de cridar l'atenció dels seus oients amb una energia musical 
intrigant. La música s’interpreta en múltiples estils: sons folklòrics sovint 
s'intercalen entre el jazz, la improvisació lliure o passatges virtuosos 
clàssics. 
Durant un concert, es pot sentir melodies Klezmer o dels Balkans, cançons 
dels anys 20, càntics del nord de Polònia, fins i tot la música contemporània 
avantguardista. Des del seu reeixit debut al festival a Olsztyn al juny de 
2013, La Mythomanie ha participat en diversos esdeveniments culturals 
com el Festival Classique (La Haia) o el IV Concurs de Música Jueva 
(Amsterdam) i diversos festivals, vernissatges, tallers de dansa i concerts 
privats. 
http://www.lamythomanie.com/ 
 

 

Ds. 4 oct.  20:00h  Fondarella 
Dg. 5 oct. 12:00h  Pl. Ricard Vinyes 

http://www.lamythomanie.com/


La Mythomanie 
 

 
Programa 

 
 

La Mythomanie 

Dos froylischer Schnayderl 

Kalinichta 

Sagapo María 

Argo Hasapiko 

Kantyczki Warminskie 

Only once - mssian romance 

Díre Gelt 

Moldavian Dances & Songs 

Tanz Tanz Yídelek 

Gankino Horo 

Polka 

 

Aleksandra Rybak-Zymla - cello, guitar 
Marianna Soroka - percussion 
Maciej Wierzcholowski - piano, accordion, arrangements 
Tomasz Zymla - clarinet, bass clarinet 

Pawel Míczka - violí



Les Sixters 

 

 
El grup vocal Les Síxters es forma l'any 2002 a Girona. Son cinc veus femenines i un 
percussionista  que des de llavors, han estrenat tres espectacles musicals a capella: 
Barbershop blues (2004), Músiques del Món (2005) i Retratades (2008), dirigit per Albert 
Olivas. Han actuat per nombrosos teatres de Catalunya, fent temporada al Teatre del 
Raval de Barcelona i per Espanya, participant en cicles i festivals, com el TAC de 
Valladolid i l'Umore Azoka de Leioa, festival Interculturas de Burgos, Girona a 
Cappella...  
Al 2012 estrenen Eclèctiques, la seva creació més personal amb música original 
d’autors com  Eduard Iniesta, Enric Canada, Xavi i Jordi Molina, Glòria Garcés...Un 
espectacle que és com elles mateixes, una combinació original i eclèctica d’estils ben 
diversos,  on el delicat joc de les veus a capella i  la percussió es troba amb una posada 
en escena fresca i espontània. 
També han col·laborat en altres projectes com el CD Dones amb Nom Propi i 
l'espectacle Jardí abandonat de S. Rusiñol amb Joaquim Rabaseda i Lluís Soler. 
Des de 2002, han enregistrat tres cds,  Hadereck ( 2007) i Retratades (2010) i 
Eclèctiques (2013) i han recorregut amb els seus espectacles nombrosos teatres de 
Catalunya i Espanya. 
 
http://www.lessixters.com/ 
 

 

 

 

Ds. 4 oct.  21:30h  Pl. Ricard Vinyes 
Dg. 5 oct. 12:30h  Plaça Paeria 

http://www.lessixters.com/


Les Sixters 
 

 
 
 
 
 

 



Concert de cloenda 

 

 
 
 
Coral Shalom 
Solistes cantants 
Jove Orquestra de Ponent 
Robert Faltus, director  

 

Programa: 

 

Simfonia núm. 5 en Sib major, D 485                               F. Schubert 

Serenata, D 957 

Tantum ergo en Mib major, D 962 
Missa núm. 2 en Sol major, D 167 

 
 
 

Dg.  5 oct.  19:00h Auditori Enric Granados, Lleida. (entrada: 10€) 

Ds. 11 oct. 19:00h Església Parroquial. Torrefarrera. Entrada Lliure



 

Organització: 
 
 Coral Shalom 
 Dr. Combelles, 38  

25003 Lleida 
 
www.coralshalom.cat 
festivalmusica@coralshalom.cat 
 
Tel: 973 220 111 
 616 455 218 

 
 
 

http://www.coralshalom.cat/
mailto:festivalmusica@coralshalom.cat


 
 

 
 


