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 L’organització es reserva el dret de realitzar canvis en el programa, que s’avisaran oportunament.
Si plou es realitzaran els concerts en els següents espais alternatius: Pl. de la Paeria: Porxos Paeria, Ricard Vinyes: Plusfresc (Martin Ruano)

 1. Plaça Paeria  2. Institut d’Estudis Ilerdencs  3. Pl. Ricard Vinyes  4. Museu de Lleida
5.  CaixaFòrum  6. Auditori Enric Granados 7. IMAC  8. Biblioteca Pública de Lleida

     Punt d’informació:  Estatge Social Coral Shalom, c/ Lluís Besa, 7

           I també:

CONCERT DE CLOENDA:  Dissabte 22/10/2016, a les 20.30 h, al Pavelló Francesc Betriu d’Oliana.

CONCERT DE CLOENDA:  Dissabte 29/10/2016, a les 18.00h, al Santuari de Sant Ramon.



Presentació. Musiquem Lleida! 
és un festival internacional de mú-
sica que se celebra als carrers i 
places de la ciutat de Lleida.
La Coral Shalom, com a entitat cul-
tural, té com a principals objectius 
sensibilitzar i enriquir musicalment 
la societat amb l’organització de 
concerts i actes culturals oberts a 
tothom.
Lleida i les seves comarques han 
estat bressol de músics de renom 
internacional, com ara Ricard Vi-
nyes, Enric Granados, Emili Pu-
jol... També compta amb una gran 
tradició coral i instrumental, que 
actualment està en plena expan-
sió gràcies a la formació de bons 
professionals.
Així doncs, amb aquest festival 
pretenem apropar la música al 
carrer i obrir les portes a tothom 
que en vulgui fruir; a més, oferim 
a diferents intèrprets l’oportunitat 
de tenir un escenari per difondre la 
seva música. 

Coral Shalom

Presentación. Musiquem Lleida! 
es un festival internacional de mú-
sica que se celebra en las calles y 
plazas de la ciudad de Lleida.
El principal objetivo de la Coral 
Shalom, como entidad cultural, es 
la sensibilización y enriquecimiento 
musical de la sociedad organizan-
do conciertos y actos culturales 
abiertos a todo el mundo.
Lleida, junto a sus comarcas, ha 
sido cuna de músicos de renombre 
internacional, como Ricard Vinyes, 
Enric Granados, Emili Pujol... Tam-
bién cuenta con una gran tradición 
coral e instrumental, que actual-
mente está en auge con la forma-
ción de sólidos profesionales.
Así pues, con este festival preten-
demos acercar la música a la calle 
y abrir las puertas a todas las per-
sonas que deseen disfrutar de ella, 
además de brindar a diferentes in-
térpretes la oportunidad de dispo-
ner de un escenario para difundir 
su música.

Coral Shalom

Presentation. Musiquem Lleida! 
is an international music festival 
which is held in the streets and 
squares of the city of Lleida.
Coral Shalom as a cultural entity 
has as main objectives to sensitize 
and to enrich the musical culture 
of society organizing concerts and 
other shows for everybody.
Lleida and the surrounding area 
has been the origin of many mu-
sicians of international prestige, 
such as Ricard Vinyes, Enric Gra-
nados and Emili Pujol, among oth-
ers. The city also has deep-rooted 
choral and instrumental traditions 
which are currently growing with 
the training of competent profes-
sional musicians.
We hope that this festival will bring 
music into the street and open 
doors to all those who wish to en-
joy the event, as well as providing 
an opportunity for numerous musi-
cians to have a stage on which to 
perform their works. 

Coral Shalom

Més Musiquem... Preludi literari

Conjunt Atria
El Conjunt Atria és un projecte que va néixer a Itàlia, l’any 2005, a partir d’un duo de violí i violoncel format per 
Isabel Soteras i Carla Rovirosa. L’any 2012 amplien la formació amb la participació d’altres músics vinculats al 
món de la música antiga. L’objectiu del Conjunt Atria és transmetre la seva passió per la música oferint concerts 
que s’allunyen de les convencions clàssiques amb projectes i col·laboracions amb artistes d’altres disciplines 
com la dansa, la pintura i el teatre. Durant aquest temps ha actuat a diverses ciutats d’arreu de Catalunya 
com Reus, Cadaqués i Barcelona, entre d’altres. A més, ha participat en festivals de música com el Fringe, de 
Torroella de Montgrí, l’Stage Internacional de Musiques, de Tarascon-sur-Ariège, a França, i Música als Parcs, 
a Barcelona. L’any 2014 va crear i estrenar l’espectacle interdisciplinari VARIATION, fusionant totes les arts en 
un mateix moment i un únic espai.

Mathilde Toussaint Quartet
Mathilde Toussaint Quartet s’ha deixat veure últimament en diversos festivals de jazz tant a França (Crest 
Jazz Vocal o Poet-Laval Festival de Jazz) com a les escenes de jazz de Catalunya com la Nova Jazz Cava de 
Terrassa, el Jazz Club o el Jamboree. Mathilde Toussaint, jove cantant i líder de la formació, impressiona amb 
el seu gran domini vocal. Amb els seus 22 anys d’edat és una de les últimes aparicions destacades entre els 
nous cantants de jazz, amb un caràcter i una personalitat pròpies i originals; tant per les seves interpreta- 
cions, com per les seves improvisacions i per les seves composicions. Mathilde està acompanyada per mú-
sics de talent reconegut com Ramiro Rosa, Sergi Sirvent i Jordi Mestres.

Cor Voxalba
El Cor Voxalba fou fundat l’any 1989 a Barcelona. Ha estat dirigit per Lluís Vilamajó, Xavier Sans, Xavier Puig i 
actualment Elisenda Carrasco (des del 1999). Sempre ha estat un cor petit, prioritzant la veu, el seu color i les 
textures vocals que es poden aconseguir amb un cor de format “cambrístic”. L’esforç constant per aprendre ha 
portat el cor a treballar amb directors i compositors de renom internacional com María Guinand, Alberto Grau, 
Javier Busto, Zsuszánna Mindsenty, Dénes Szabó, Bob Chilcott i Brady Allred. Ha ofert concerts pel territori cata-
là i espanyol, i ha realitzat gires a Veneçuela, Hongria, Turquia i França. Durant el 2016 ha col·laborat amb l’OBC 
a la representació de la Tercera simfonia de Mahler, i amb la Banda Municipal de Barcelona a l’obra The Planets 
(Johan de Meij), totes dues a l’Auditori de Barcelona, i ha format part del cor simfònic femení de Catalunya.

Pere Martínez canta Falla
Aquest jove cantaor tot just acaba de començar, però ja ha demostrat en vàries ocasions que té un talent 
que el portarà ben lluny. Pere Martínez es va donar a conèixer arran de la seva participació al concert de 
culminació de l’Any Espriu, amb la seva versió particular i flamenca del poema de Salvador Espriu La pell de 
brau. En l’espectacle de Canta Falla, el cantaor de Sant Cugat proposa un viatge que, a partir de la cançó més 
popular del compositor de Cadis, evoluciona cap a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals 
i exploren la fusió amb altres estètiques. En tots els seus treballs, el cantaor ofereix una proposta intimista i 
personal, sempre treballada amb una intensitat i un sentiment que captiven el públic. Un exemple més que 
el planter del Taller de Músics és inesgotable i de gran qualitat.

Kebyart Ensemble
Kebyart Ensemble és un quartet que neix l’any 2014 en el si de l’ESMUC. Han rebut consells de professors  
de prestigi com Nacho Gascón, David Albet, Mariano García, Christophe Bois, Albert Julià i Jordi Francés. A més de 
la seva tasca com a integrants del quartet, desenvolupen la seva tasca com a intèrprets col·laborant en forma-
cions de renom com l’OBC, la JONC, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la Banda Municipal de Barcelona, etc. 
Han estat guardonats amb diferents premis d’interpretació de música de cambra com el 2n premi al Concurso 
de Juventudes Musicales de España, 1r premi al X Concurs Internacional Higini Anglès i també van ser finalistes 
al prestigiós Concurs Internacional de les Corts, entre d’altres. Properament realitzaran una gira pel territori 
espanyol de la mà de JME i debutaran a la sala principal del Palau de la Música al cicle El Primer Palau.

Quart.essence
Quart.essence va ser fundat l’any 2009 a Essen, Alemanya. Cada un dels seus membres gaudeix d’una manera 
apassionada, intensa, investigadora i experimental de fer música, i amb idees innovadores, la qual cosa també 
permet variar la formació ocasionalment. Han actuat amb força èxit a Capitals Culturals d’Europa Essen-Istanbul, 
al castell de Borbeck a Essen, al 2n Klassisch Unterirdisch Festival, al 6è Klasik Keyifler Festival a Capadòcia 
(Turquia) i al Palau Presidencial d’Alemanya. Önder Baloglu, nascut a Turquia, violinista alemany, treballa com a 
concertino de la Filharmònica de Duisburg i l’Òpera Renània Duisburg Düsseldorf, així com també concertino con-
vidat, solista amb diverses orquestres alemanyes, turques i internacionals. Bianca Adamek és primera violinista 
de l’Orquestra Simfònica d’Hamburg, i participa en diferents projectes de música de cambra, seguint els seus 
estudis a les Universitats de les Arts de Viena i Berlín. Ghislain Portier. Violoncel·lista d’origen britànic i francès, 
va estudiar tant a França com a Alemanya. Ha estat becari del Lions Club i Yehudi Menuhin Live Music Now pels 
seus estudis en la Universitat Folkwang. És també un músic contemporani apassionat.Kor Ítsia

El Kor Ítsia és la formació més recent dins del Cor Sant Esteve de Castellar del Vallès, entitat creada el 1985 i 
amb una àmplia trajectòria coral: Peralada, Auditori de Barcelona, Palau de la Música, projectes educatius del 
Teatre de Liceu... amb l’Orquestra Nacional de Catalunya, l’Orquestra de Cadaqués, la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya, l’Orquestra Barroca Catalana, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, cors com l’Orfeón Donostiar-
ra, el Cor Lieder Camera i Cantiga entre altres, així com amb directors com L. Foster, Franz P. Decker, P. Cao,  
G. Noseda, S. Mas, S. Brotons, J. Vila, M. Barrera, i M. Valdivieso i X. Puig. El Kor Ítsia engega com a grup autò-
nom el 2014 amb el programa “El cant coral es presenta” que gira per diverses escoles, programes formatius i 
auditoris del país. Actualment el formen 12 noies de 18 a 24 anys, sota la direcció de Jaume Sala.

Rumbamazigha
Un projecte que neix per impulsar i barrejar músics de diverses procedències geogràfiques i estilístiques. 
Rumbamazigha reuneix damunt l’escenari el que succeeix a les places i barris d’arreu de Catalunya. Rumba 
catalana i música popular amazigha, sons del Magrib i orientals, intercanviant els seus llenguatges musicals, 
melodies i ritmes per crear col·lectivament un so popular, ballable, festiu, propi i sense etiquetes. Músics amb 
instruments diferents però no distints, i amb melodies i ritmes molt semblants que viatgen i flueixen sense 
fronteres ni impediments. Rumbamazigha connecta la cultura berber amb la catalana, combinant els com-
passos rumberos amb la música popular amazigha, donant lloc a sonoritats mediterrànies, d’arrel acústica 
fresca, captivadora i energètica.Las 3 Sopranos

Las TRES SOPRANOS és un projecte creat per promoure la música clàssica, en especial l’òpera. Ens hem inspi-
rat en el gran F. Liszt, que portava la música clàssica als racons més llunyans. Tatiana Bogdanchikova, sopra-
no dramàtica, russa afincada a Barcelona. Posseeix uns greus molt rics, amb molta sonoritat al centre, però a la 
vegada té gran abast als aguts. Cristina Fernández començà els seus estudis de piano i cant al Conservatori 
Professional de Música de La Rioja. Segueix al Conservatori Municipal de Barcelona i els finalitzà al Conser- 
vatori Superior del Liceu amb M. Carmen Bustamante. La seva trajectòria com a cantant solista és a bastament 
àmplia arreu de Catalunya i Espanya, amb la interpretació de lieder, música religiosa i òpera. Compta també 
amb nombrosos premis i guardons en concursos nacionals. Daniela Sarmiento, mezzosoprano mexicana, afin-
cada a Barcelona. Tota una actriu, amb una veu càlida, amb un matís individual per cada paper. Acompanyades 
per la pianista Victoria Fernández.

Saltors
Els germans Saltor són dos prestigiosos guitarristes catalans. L’Oriol, guitarrista des dels onze anys amb 
estudis de guitarra moderna al Taller de Músics, ha estat membre del reconegut grup La Porta dels Somnis, 
i ara forma part del duet Saltors i del grup El Nord; compositor, assessor musical i professor de guitarra. En 
Jaume, també guitarrista de Saltors, La Porta dels Somnis, Origen i Mr. Walking, combina la professió de 
músic amb la producció musical i la formació en guitarra elèctrica.
Després d’editar dos treballs en format elèctric, s’endinsen, ara, en el món acústic; amb una proposta íntima, 
únicament amb les dues guitarres. És en aquest format on més es pot gaudir de la seva qualitat interpretativa 
i on ens demostren tota la paleta de sonoritats i d’estils; blues, country, rock, pop, flamenc... tot barrejant els 
estils tradicionals amb la música mediterrània.

Després de 10 anys de trajectòria del Musiquem Lleida! i la seva bona acollida pel públic i per la 
crítica des d’un bon començament, és l’hora d’obrir-lo a altres àmbits de la música:

 EL MÓN DEL LLIBRE: textos que tenen la música com a tema principal;  
 EL MÓN DEL CINEMA: pel·lícules en què la música és el fil argumental;  
 EL MÓN DEL DEBAT: conferències, taules rodones, intervius o altres sessions 
 que inclouen debats a l’entorn de la música.

Tenim el convenciment que d’aquesta manera el contacte entre els espectadors i la música serà encara 
més profitós i entusiasta.

És per a tothom, esperem que en gaudiu!

2 d’octubre, a les 12.00 h  
a la Sala Alfred Perenya (IMAC-Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida)

· Presentació del llibre:  
Cicle Coral  
(Els guions del programa CatMúsica de 
Catalunya Ràdio) de l’autor Albert Torrens 
(editorial Boileau).

· Projecció d’àudios i vídeos.

6 d’octubre, a les 18.30 h  
a la Biblioteca Pública de Lleida

· Presentació del llibre:  
Jesucristo Superstar. Ópera rock.  
La pasión de Camilo Sesto,  
de l’autora Marta García Sarabia 
(editorial Milenio).

· Projecció de la pel·lícula: 
 Jesucristo Superstar.


