
Més Musiquem...
Després de més de 12 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 CINEMA: pel·lícules en què la música és el fi l argumental; 
 EL MÓN DEL DEBAT: conferències, taules rodones, intervius o altres sessions
  que inclouen debats a l’entorn de la música.
 EL MÓN DE LA CUINA: Sintonia entre la música i el bon menjar.

Tenim el convenciment que d’aquesta manera el contacte entre els espectadors i la música serà encara més 
profi tós i entusiasta. És per a tothom, esperem que en gaudiu!

 1. Plaça Paeria
2. Institut d’Estudis Ilerdencs 
3. Pl. Ricard Viñes 
4. Museu de Lleida

5.  CaixaFòrum
6. Auditori Enric Granados
7. Sala SUNKA (Plusfresc)
8. Biblioteca Pública de Lleida

Punt d’informació:  Estatge Social Coral Shalom, c/ Lluís Besa, 7
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Dijous, 11 d’octubre a les 18:30 h a la Sala Funàtic 
Presentació de la pel·lícula Maria by Callas de Tom Volf; a càrrec de Francesco Brugnoly (expert 
operístic), Francesc Jové (tenor) i M. Carme Valls (soprano).

La pel·lícula comença en 1974 amb entrevistes inèdites realitzades tres anys abans de la seva mort. 
Maria Callas parla sobre la manera en què va revolucionar l’òpera, però també explica els seus 
remordiments per no haver tingut una família. Callas, que es va convertir en La Diva, obliga la jove 
Maria a renunciar als seus desitjos d’una vida normal.

Dimarts, 2 d’octubre de 2018 a les 19:30 h a la Sala Funàtic
Presentació de la pel·lícula documental: Chavela de Catherine Gund i Daresha Kyi; 
a càrrec de David Esterri.

Esposa del mític compositor i cantant José Alfredo Jiménez. La seva veu era única, la seva forma de moure’s 
en un escenari també, i José Alfredo va entendre que Chavela posseïa una extraordinària capacitat de 
canalitzar el dolor a través de la seva veu. Va tenir relacions amoroses amb desenes de dones, entre elles 
Frida Kahlo. Chavela va canalitzar audaçment la història de la seva vida a través de la seva veu. Ella va 
convertir cançons tradicionals, cantades per milers d’homes, en vestigis únics d’identitat, en testimoniatges 
personals d’una vida singular.

Dimecres, 3 d’octubre de 2018 a les 18:30 h a la cuina del SUNKA de Martín Ruano, de Lleida.
Taller de cuina Música, cuina i emocions a càrrec de l’experta dietista dra. Barahona.

Dijous, 4 d’octubre a les 19:30 h a la Sala Funàtic
Presentació i col·loqui de la pel·lícula: Dancing Beethoven d’Arantxa Aguirre.

Immersió en la posada en escena amb la coreografi a basada en la Novena Simfonia de Beethoven a 
càrrec de la companyia Béjart Ballet de Lausana. Aquest documental acosta la història d’aquesta obra, els 
reptes d’aquesta representació multicultural, els assajos amb el treball metòdic i exigent dels ballarins i la 
col·laboració entre la formació suïssa, el Ballet de Tòquio i l’Orquestra Filharmònica d’Israel dirigida per Zubin 
Mehta. Una col·laboració fascinant que tanca molts nivells de complexitat i que aconsegueix crear un dels 
esdeveniments coreogràfi cs de major èxit i impacte del segle XXI.

Col·loqui a càrrec de Rosa M. Sánchez (Espai Dansa) i M. Carme Valls

Dimarts, 9 d’octubre a les 18:30 h a la Sala Funàtic 
Presentació de la pel·lícula: La música del silencio de Michael Radford.

Biopic sobre el tenor i músic italià Andrea Bocelli. Malgrat haver nascut amb un greu problema de vista que 
fi nalitzarà en ceguesa, Bocelli supera tot tipus d’obstacles, guiat per grans ambicions cap a la seva passió, 
la música.

Col·loqui a càrrec d’Antoni Tolmos (pianista i pedagog) i M. Carme Valls (música).

Dissabte, 6 d’octubre de 2018 a les 17:45 h al carrer Democràcia-Remolins 
Concert de La Big Band de Lleida. 

Dissabte, 6 d’octubre de 2018 a les 13.15 h al vestíbul del supermercat SUNKA de Martín Ruano, de 
Lleida, cantaran els grups de Mitjans i Grans de la coral Shalom 



Presentació
Musiquem Lleida! és un festival internacional de música que se celebra als carrers i places de la 
ciutat de Lleida i comarques.

La coral Shalom, com a entitat cultural, té com a principals objectius sensibilitzar i enriquir musical-
ment 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 
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.

Així doncs, 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 de tenir un escenari per difondre 
la seva música.

Coral Shalom

Presentación
Musiquem Lleida! es un festival internacional de música que se celebra en las calles y plazas de la 
ciudad de Lleida y comarcas.

El principal objetivo de la coral Shalom, como entidad cultural, es la sensibilización y enriquecimiento 
musical de la sociedad organizando conciertos y actos culturales abiertos a todos los públicos.

Lleida, junto a sus comarcas, ha sido cuna de músicos de renombre internacional como Ricard 
Vinyes, Enric Granados, Emili Pujol... También cuenta con una gran tradición coral e instrumental, que 
actualmente está en auge con la formación de sólidos profesionales.

Así pues, con este festival pretendemos acercar la música a la calle y abrir las puertas a todas las 
personas que deseen disfrutar de ella, además de brindar la oportunidad a diferentes intérpretes de 
disponer 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 and region.

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 musicians of international prestige, such 
as Ricard Vinyes, Enric Granados and Emili Pujol, among others. The city also has deep-rooted choral 
and instrumental traditions which are currently growing with the training of competent professional mu-
sicians.

We hope that this festival will bring music into the street and open doors to all those who wish to enjoy 
the event, as well as providing an opportunity for numerous musicians to have a stage on which to per-
form their works.

Coral Shalom

Programació 2018  Musiquem Lleida!Barcelona Clarinet Players
Innovaci ó, fusió, interdisciplinarietat o pedagogia són alguns dels conceptes que defineixen més bé la línia creadora dels 
Barcelona Clarinet Players, una formació integrada per membres de la Banda Municipal de Barcelona.
Els Barcelona Clarinet Players tenen una sòlida experiència en concerts educatius, avalada per l’èxit del concert produït per 
l’Auditori de Barcelona Planeta clarinet, interpretat per més de quatre mil infants.
Fruit d’aquesta tasca, i amb la voluntat d’ampliar-la, han ideat aquest concert, El viatge de Till, amb una proposta escènica 
dirigida per la prestigiosa coreògrafa i ballarina Sol Picó, Premi Nacional de Dansa 2016, perquè tots els nens i nenes, 
juntament amb les seves famílies, puguin gaudir de la música, en aquest cas a través de la família dels clarinets... i d’altres 
sorpreses!

Krregades de Romanços
Krregades de Romanços va néixer a les terres de Ponent l’any 2010. La feina feta durant els primers anys les portà a quedar 
finalistes en el 5è concurs Sons de la Fira de la Mediterrània el novembre del 2012. Amb acompanyament d’instruments 
tradicionals (panderos quadrats i rodons, panderetes, acordió diatònic i violí), el grup canta cançons i romanços recollits a 
Ponent. 
El grup extreu el repertori, especialment, de dos grans obres de referència: d’una banda, l’Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya, i, de l’altra, la col·lecció A peu pels camins del cançoner, d’Artur Blasco. Amb el nou espectacle Viatjant per 
Ponent, el grup proposa un recorregut per cada una de les comarques lleidatanes.

Maria Ribera Gibal
Maria Ribera Gibal interpreta Emili Pujol és el primer disc de la guitarrista guissonenca. Maria es va formar en un entorn 
guitarrístic on coincidí amb deixebles de Pujol, com el mestre italià Armando Marrosu. El més significatiu d’aquell ambient 
d’aprenentatge era l’admiració que es respirava vers la figura del mestre; això despertà en ella un especial interès cap a 
l’obra de Pujol. Maria no sols es dedica a la guitarra com a concertista i pedagoga, sinó que és doctora en història de l’art; ha 
realitzat una tesi en la qual es perfila la vida de Pujol i on es reconstrueixen algunes de les obres inèdites del mestre. La jove 
guitarrista presenta un intens currículum, en el qual acumula premis, beques i actuacions en festivals d’Europa, Xina, Japó 
i Mongòlia. L’any 2011, realitzà el documental Emili Pujol, mestre de vida. Ens oferirà un recorregut per la vida del mestre 
lleidatà a partir de les seves composicions, un concert tertúlia: La guitarra d’Emili Pujol.

Proyecto Jazz for Kids
La big band del projecte Jazz for Kids va néixer fa cinc anys per iniciativa del contrabaixista d’Osca Dani Escolano amb la 
intenció d’apropar el jazz als més joves i respondre a la demanda per aprendre aquest estil de música a l’Aragó. Ha dut 
a terme més de quaranta concerts per distints festivals de jazz com ara Huesca es Jazz, Festival Vinotrufajazz d’Estadilla, 
Trobada de Jazz a Fonz, Monzón Jazz Festival, Jazz al Margen de Zaragoza i Festival Internacional de Jazz de Zaragoza. 
A més, forma part del projecte educatiu transfronterer HU2 Jazz ConneXion amb la ciutat de Hulst (Holanda). Per les files 
d’aquesta formació han passat més de cinquanta alumnes i hi han col·laborat grans músics com Mattew Simon, Luis 
Giménez, Carlos Santos, Javi Callén, Sergi Vergés, Alejandro Esperanza i José Antonio López, entre altres.

Orfeó de la Universitat Rovira i Virgili
Nascut el 2006, i dirigit per Núria Giménez, acull uns trenta cantaires entre alumnes i personal de la URV i gent de fora de 
l’àmbit universitari. El repertori inclou obres de diferents èpoques i estils, passant per la cançó popular d’arreu del món, 
estàndards i musicals. Ha cantat amb orquestres reconegudes  com Camera Musicae i amb altres formacions corals, i ha 
actuat a auditoris de Tarragona, Tortosa i el Vendrell, al paranimf de la UB, al Palau de la Música Catalana i al Palau de les 
Institucions Italianes de Tànger, entre d’altres. El 2016 participa a El musical: grans èxits, organitzat per l’Obra Social de ”la 
Caixa”, en el marc del Festival d’Estiu de Tarragona. El 2017 participa a l’espectacle Queen in Concert, organitzat per Banda 
Fòrum TGN, al Teatre Tarragona. L’abril de 2018 actua al Festival Internacional de Cant Coral Nagham de Tànger, al Marroc.

Duo Francés-Bernal
El duo format per Daniel Francés (violí) i Sergio Bernal (piano) va sorgir de l’especial afinitat musical entre ambdós intèrprets, 
amb una àmplia trajectòria musical, fruit de la seva evolució artística i d’una predilecció per la música de cambra. Les seves 
actuacions es construeixen al voltant de monogràfics i integrals, amb un profund respecte per l’obra musical, la relació entre 
el violí i el piano i l’esment en el so. Ambdós intèrprets, formats en conservatoris internacionals (Saragossa, Sant Sebastià, 
Barcelona, Friburg, Brussel·les), acumulen una dilatada experiència docent com a professors titulars en conservatoris 
professionals, que compaginen amb l’enregistrament discogràfic i la recerca musical.

Escarteen Sisters
Aquest duet revelador presenta el seu primer disc: composicions pròpies i algun arranjament de temes emblemàtics. Elles 
diuen que són un quartet de corda, perquè canten i toquen a la vegada, aquest és el joc principal.
Creixen en una masia del Penedès, i d’aquell silenci neixen les seves cançons. La seva música té la influència de la 
naturalesa que les ha envoltat des de petites, per això no és ni d’un color ni d’un altre, ni d’una temperatura o una altra, és 
orgànica i inefable.
El duo sorgeix component cançons per a comunicar-se amb l’avi, que viu a Bèlgica (a molts quilòmetres lluny de la masia 
on han crescut) i ja fa uns anys que és malalt. Tot d’una els va venir de gust compartir-ho més enllà de casa amb el propòsit 
inicial d’escurçar les distàncies a través de les cançons. Amb aquest motiu, dediquen el seu primer disc al curs de la 
proximitat, juntament amb dos conceptes més que ho embolcallen: el nombre 4 (4 cordes, 4 membres, 4 idiomes, 4 símbols) 
i el viatge (que s’inspira en el so i en l’apropament a l’altre).

Iberotango
Iberotango és una aposta per la difusió del tango de tots els temps, un projecte integrador de música i dansa que neix l’any 
2014. Seleccionem un repertori variat de tangos i milongues de totes les èpoques que resulta en un espectacle apte per 
a tots els públics, des d e l’estil de la Guardia Nueva fins a les creacions més actuals i avantguardistes, inclosos Gardel o 
Piazzolla. El quartet de músics està compost per Daniel Hurtado, violí, Diego Tejedor, contrabaix, M. Pilar López, piano, i Ander 
Tellería, acordió, i per Pilar Ezquerra i José Antonio Gómez, ballarins. D’entre les més recents, destaquem les actuacions 
d’Iberotango a la Sala Mozart de l’Auditorio de Saragossa, el Festival Internacional “Tocando el Cielo” de Panticosa (Osca) o 
el Cicle “Noches de Verano” al Centre Joaquín Roncal de Saragossa.

Lluís Gómez Dotze Contes Trio
Lluís Gómez és un intèrpret de banjo, violí i mandolina reconegut a dins i fora del nostre país, director del Festival Al Ras i del 
Barcelona Bluegrass Camp, i professor al prestigiós campus de Virton, Bèlgica. Amb una llarga trajectòria als escenaris i en 
la difusió del banjo de cinc cordes, ens proposa un viatge al voltant de diverses músiques com ara el bluegrass, el swing, el 
blues, el folk... en definitiva, música acústica en estat pur. 
Amb una llarga llista d’àlbums gravats amb altres projectes, té dos discs a nom seu, Quartet, del 2007, i Dotze contes, 
del 2017, en el qual han participat músics com Jean Marie Redon, Fred Simon, Ron Cody, Chris Luquette, Bernard Minari 
i Henrich Novák a escala internacional i Josep Traver, Joan Pau Cumelles, Miguel Talavera, Oriol Gonzàlez, Maribel Rivero i 
Oriol Saña. 
Presentació d’aquest nou enregistrament de folk jazz basat en les arrels del bluegrass.

Ensamble Tepuy
L’Ensamble Tepuy és un trio que interpreta música tradicional veneçolana. Executa amb destresa el repertori de tota la 
geografia d’aquest país i dona importància als gèneres més populars com el joropo, el merengue veneçolà, la dansa o el 
vals, i als no tan coneguts com la polca veneçolana i el calipso, entre altres, però amb un aire urbà i modern, fent també 
fusió amb altres gèneres musicals com el jazz i la música antiga. Actualment està integrat per Juan Carlos Márquez Carrillo, 
director musical, cantant i intèrpret de la mandolina i la bandola llanera; Angelina Sanquis, cuatrista i cantant, i Yordano 
Núñez, contrabaix. Cal destacar que l’activitat de l’Ensamble Tepuy ha estat constant des de la seva primera actuació, la qual 
es va dur a terme a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona el 7 d’abril de 2013.
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Concert de cloenda
Orquestra del Festival Musiquem Lleida, Coral Shalom i cantaires convidats, 
Ainoha Aguilar (contralt), Martí Doñate (tenor) i Robert Faltus (director)

Diumenge, 14 d’octubre de 2018, a les 19:00 h 
a l’Auditori Enric Granados de Lleida

Altres representacions del concert de cloenda: 
• Dissabte, 13 d’octubre de 2018, a les 20:00 h a Térmens.
• Dissabte, 20 d’octubre de 2018, a les 20:00 h a Ribera d’Ondara.

L’organització es reserva el dret de realitzar els canvis en el programa que s’avisaran oportunament. 
http://www.coralshalom.cat/musiquem-lleida/


