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Nits d’estiu

Jardí del Palau Robert
2016

Concerts: Entrada lliure 
(fins a l’aforament màxim de l’espai)
Òpera: Entrada amb invitació 
(podeu recollir-la en l’Oficina de Turisme del Palau Robert a partir del 27 de juny)

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

El Fringe Festival Torroella de Montgrí, l’espai per 
el talent emergent del Festival de Torroella de 
Montgrí, arriba al Palau Robert per presentar la 
seva proposta en col·laboració amb els principals 
conservatòris musicals superiors nacionals i 
europeus, i en aquesta ocasió amb joves valors 
sorgits del Taller de Músics, l’Escola Superior de 
Música de Catalunya i el Conservatori del Liceu.
 
Així, el Fringe, que es desenvolupa del 25 al 29 
de juliol a diferents espais de Torroella de Montgrí 
i l’Estartit, porta a les Nits d’Estiu del Palau 
Robert la seva vessant més vinculada al jazz i a la 
música moderna i tradicional, traslladant 
l'experiència Fringe a la ciutat de Barcelona.

Dijous 28 de juliol, 18.30 h

FRINGE FESTIVAL TORROELLA DE MONTGRÍ

Col·laboradors Palau Robert
Centre d’Informació
de Catalunya

Passeig de Gràcia,107
08008 Barcelona 
Tel. 93 238 80 91
Fax 93 238 40 10

gencat.cat/palaurobert
Segueix-nos a: 

 

Horari
De dilluns a dissabte,
de 10 a 20 h

Diumenges i festius,
de 10 a 14.30 h

Com arribar-hi
Metro: línies 3 i 5,
estació Diagonal

FGC: línies 6 i 7,
S1, S2, S5 i S55,
estació Provença

Autobusos:
tmb.cat       
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Jordi Rubau, tenor i guitarra
Xiqui Ramon, tenor
Jordi Grau, baríton

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell 
celebra 50 anys.

50 anys no es compleixen cada dia. I per a 
celebrar-ho, la Cantada va molt més enllà del 
tradicional concert a la platja del Port Bo del 
dissabte 2 de juliol: llibres, un documental 
audiovisual, una tapa creada per en Joan Roca 
especialment per a la ocasió i batejada amb el 
nom “d’Havanera”, un gelat de cremat... i, per 
descomptat, molta música i espectacles! Durant 
tot el cap de setmana de l’1, 2 i 3 de juliol, les 
platges de Calella de Palafrugell acolliran concerts 
per a tots els públics. I aquí, al Palau Robert de 
Barcelona, us n’hem portat també un bon tast, 
amb una exposició commemorativa dels 50 anys 
i el concert a mans del grup d’havaneres Arjau.

Enguany, la celebració del cinquantenari de La 
Cantada serà memorable. Que no t’ho expliquin!

Dijous 30 de juny, 20.30 h

ARJAU GRUP D’HAVANERES

Alberto Calvillo, guitarra elèctrica, 
harmònica, ukelele i cors
Héctor Martín, guitarra elèctrica i cors
Joan Vigo, contrabaix i baix elèctric
Jonathan Herrero, veu i guitarra acústica
Núria Perich, bateria

A Contra Blues és una de les millors bandes del 
panorama europeu actual, avalada per deu anys 
de carrera musical, cinc treballs discogràfics i 
més de sis-cents concerts als més variats 
escenaris: dels seus inicis als carrers de 
Barcelona als grans festivals de blues europeus. 

Amb cinc guardons els dos darrers anys –entre 
ells, l’European Blues Challege 2014– i seleccio-
nada per participar a les gires nacionals de 
Girando Por Salas i AIEnRUTa-Artistas, la 
formació prepara ara un nou treball per celebrar 
el seu desè aniversari.

La seva posada en escena és una experiència 
única, plena de força, solidesa i empatia amb 
l'audiència. Si ja els heu vist en acció sabeu que 
oferiran una nit excepcional. Si no, ara teniu 
l’oportunitat de descobrir un dels directes més 
contundents del moment.  

Divendres 8 de juliol, 22 h

LICEU A LA FRESCA. LA BOHÈME

Mimí: Eleonora Buratto
Musetta: Olga Kulchynska
Rodolfo: Saimir Pirgu
Marcello: Gabriel Bermúdez
Schaunard: Isaac Galán
Colline: Fernando Radó
Benoît /Alcindoro: Fernando Latorre
Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu
Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya
Direcció musical: Marc Piollet
Direcció d’escena i coreografia: Jonathan Miller
Producció: English National Opera, Cincinnati Opera

El Palau Robert se suma novament al Liceu a la fresca, una iniciativa promoguda pel Gran Teatre del Liceu 
per posar l’òpera a l’abast de tothom.

L’espectacle consistirà en la retransmissió a partir de les 22h, des del Gran Teatre del Liceu, de l’òpera 
‘La bohème’, de Puccini, amb una producció de l’English National Opera que accentua l’element teatral 
en un marc escenogràfic tradicional.

A més, gaudirem d’una instal·lació artística participativa, vinculada a la col·lectivitat del fet operístic, 
realitzada per estudiants d’ELISAVA en el marc de col·laboració entre l’escola de disseny i el Liceu. 

Entrada amb invitació. Podeu recollir-la en l’Oficina de Turisme del Palau Robert a partir del 27 de juny.

Promou: Amb el suport de:

Dijous 7 de juliol, 20.30 h

A CONTRA BLUES

Marinah, veu
Juan Gómez ‘Chicuelo’, guitarra flamenca 
Carlos Sarduy, trompeta, teclat i congues
Javi Martín, baix elèctric
Paco de Mode, percussió

La cantant que va posar l'escena indie i pop al 
revés com a vocalista d'Ojos de Brujo, coincideix 
damunt l’escenari amb el guitarrista de referència 
del panorama flamenco actual. Marinah & 
Chicuelo han plasmat la seva irreverent aventura 
en el nou disc “Sintonías”. 

Junts transiten i creuen fronteres entre diferents 
músiques d'arrel, els injecten nova vida sense 
prejudicis ni lligams. Amb la rumba com a punt de 
reunió i improvisació, celebren una festa a la que 
conviden des de Miles Davis o John Coltrane fins 
a García Lorca o la popular havanera Mi Madre 
fue una mulata.

Carlos Sarduy a la trompeta, teclat i congues, 
Javi Martín al baix, i Paco de Mode a la percus-
sió, gaudeixen i fan gaudir, com a partícips 
necessaris, aquesta entremaliadura musical de 
Marinah i Chicuelo.

Dijous 14 de juliol, 20.30 h

MARINAH & CHICUELO

Ferran Massegú, veu i guitarra
Albert Parés, baix i veus
Gerard López, bateria i veus
Guillem Soler, piano, teclats i veus

Aquest és un any de celebració per Teràpia de 
Shock, el grup de pop-rock català de la ja emblemà-
tica banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres 
vermelles celebren 10 anys de carrera musical. En 
aquest temps han passat moltes coses, bones i no 
tant bones, canvis, il·lusió, i, sobretot, molt de treball i 
molt bones cançons. Entre elles, cançons que han 
traspassat fronteres d'una manera impensable, que 
han estat adaptades a d'altres idiomes, que han 
batut rècords.

TDS ha plasmat aquesta mirada retrospectiva en un 
nou disc anomenat “10 anys”, amb una selecció de 
cançons, sens dubte les que més han agradat 
–algunes d'elles en versió inèdita– i com a regal, una 
de nova anomenada A prop. Una mirada retrospecti-
va que gaudirem també en aquesta gira de celebra-
ció (abril-octubre).

Dijous 21 de juliol, 20.30 h

TERÀPIA DE SHOCK


