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8è cicle 
de Concerts

a CERDANYOLA
del 15 de al 21 

de juny de 2019

Entrada gratuïta amb aforament limitat

Amb el suport de:



Presentem el vuitè cicle Artpegi on la músi-
ca i el patrimoni són els grans protagonistes. 
Alguns dels indrets emblemàtics de la ciutat 

s’ompliran de música en directe on es podrà gau-
dir de tres propostes d’alta qualitat artística que 
faran úniques les nits d’estiu. Un cop més l’Artpegi 
donarà sortida a nous valors de la música i ex-
plorarà diferents estils musicals reforçant diferents 
vertents artístiques. 

Dissabte 15 de juny, 
21.30 h  
als Jardins del Museu 
d’Història. Ca n’Ortadó
RECITAL FLAMENC  
La Fabi, cantaora
Paco Herédia, guitarra
Fabiola Pérez, La Fabi, és una 
cantaora nascuda a Arcos de la 
Frontera (Cádiz). L’art flamenc 

està en la seva sang des de molt petita, ja que des que té ús de 
raó es passava el dia cantant i ballant. La Fabi va començar a 
participar en penyes flamenques i festivals a la curta edat de 11 
anys. Diuen que la veterania és un grau. De vegades, en sentir-la 
cantar, es confonen lògiques. Perquè la veu de l’experiència no 
és totalment certa ni la joventut del seu saber no té vellesa. El so 
negre de la seva veu és tan pur com blanc, sona a mal de llibertat 
i a presa arrel de bon arbre.

El cant de la Fabi és com un viatge en el temps. De vegades 
s’atura a cada estació, i de vegades ni la veus passar. Només 
deixa l’estela d’ahir embolicada en avui. Alegries, fandangos, 
jaleos, tangos o bulerías, són només estats d’ànim quan es 
canta amb el cor. I el cor és el que mana. Ja ho va dir el Mestre 
Camarón: Es tracta de transmetre, el té, i només el que té la 
moneda pot canviar-la. Diria que Déu li ha fet un regal, el més 
preuat: el so del metall. I no de qualsevol metall, d’aquests 
metalls que costa trobar i per això són més valuosos.

En el cant de la Fabi, pots olorar la 
terra mullada, l’aroma del cafè i el 
dolç d’una llavor que sembra, trilla 
i “arrecoge” en un cistell de vímet 
llenito de “Frutos y Flores”.

Diumenge 16 de juny, 19 h  
als Jardins del Museu d’Història. Ca n’Ortadó
Jam Session amb ROUND ABOUT TRIO feat. 
Eloi Vidal
Joel González, piano; Eunjung Jo, contrabaix;  
Peter Evans, bateria.

Round About Trio té la base a la ciutat de Nova York on 
resideixen els seus membres i fundadors: el pianista català Joel 
González, la contrabaixista sud coreana Eunjung Jo i el baterista 
australià Peter Evans. Els tres integrants es van conèixer a 
l’Aaron Copland School of Music (ACSM) mentre cursaven el 
Màster de Jazz. L’any 2018 van començar a treballar en aquest 
projecte i des de llavors cerquen crear la seva pròpia música 
en forma de composicions i arranjaments d’estàndards tot 
explorant i desenvolupant creativament el seu propi so com a 
trio. Han tocat en alguns dels locals més emblemàtics de l’escena 
neoyorquina com Shrine, Silvana’s, Pianos, Shapeshifter Lab, 
Engine Room, Swing 46, entre d’altres.

Divendres 21 de juny, 21 h 
a la Sala Enric Granados 
RECITAL DE MÚSICA I LECTURA 
DE TEXTOS DE PRIMO LEVI EN EL 
CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT  

Sira Hernández, pianista i compositora, estrena absoluta 
de la peça “Don’t forget about that” en homenatge a 
Primo Levi
Òscar Intente, actor

 

Exposició fotogràfica “Flamenco 
para tus ojos” de Eduardo Alegre  

a les 18h a Cal Pintxo


