
  @AjTorredembarra    
#RocaForadada

es
gr

àfi
g

 | 
es

tu
di

 g
rà

fic
 fi

gu
er

ol
a

La Regidoria de Cultura  aposta 
per setè any consecutiu pel Cicle de 
Concerts Roca Foradada 2015, 

una proposta enfocada a apropar el món 
de la Cultura i de la música a un nombre 

més gran de persones, que gaudiran 
d’espectacles en viu i en directe, 
en un entorn privilegiat de gran bellesa 

com és la Roca Foradada.

Enguany, com a novetat, el cicle 
creixerà també en diferents 

ubicacions.  A part dels concerts a 
l’espai de la Roca Foradada, hi haurà 

petits concerts gratuïts en altres espais 
de la vila emblemàtics, com la plaça Antoni 

Roig i Copons i la plaça de l’església de 
Clarà. A més de consolidar les propostes 

de la Coral Santa Rosalia, del 
Festival Pianissimo Live i de l’Obra 

Musical de l’Orgue Barroc.

Venda d’entrades: 
Regidoria de Cultura  

(carrer Capella, 6 - T. 977 64 38 88) 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.  

i una hora abans a taquilla.

9 de juliol, 22 h
Església parroquial de Sant Pere Apòstol 

Coral Santa Rosalia  
de Torredembarra i el Tau,  
quintet de Cobla de Tarragona
Concert «Llegendes i cançons»
Entrada: 10 € / Nens fins a 8 anys: 5 €

La Coral Santa Rosalia s’endinsa en el món màgic de 
les llegendes, tan nombroses al nostre país. Llegendes 
que serviran de preàmbul a tot un conjunt de cançons 
tradicionals catalanes, de sardanes i d’havaneres que 
la coral interpretarà acompanyada per una formació 
instrumental original i de nova creació com són  
els Tau, quintet de Cobla de Tarragona.
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Organitza:

Amb el suport de:

27 de juny, 22 h 
Plaça Antoni Roig i Copons (Baix a Mar)

Stromboli Jazz Band
Concert de jazz popular, dixieland i swing 
Actuació gratuïta

És un grup de jazz popular, dixieland, swing i altres 
músiques, integrat per músics professionals del Camp 
de Tarragona, que tenen una àmplia formació i experi-
ència en aquest àmbit. 

Està format per: Raül Cid al trombó i a la veu, Josué 
García a la trompeta, Sergi Cabrera a la bateria, Ton 
Solé al banjo i l’ukelele i Ismael Carles a la tuba.

Des de la seva presentació, al febrer del 2012, han 
realitzat més de 170 d’actuacions amb molt bona 
resposta de públic i dels mitjans. Han participat, entre 
d’altres, al Festival Jazz a l’Estudi i al Festival Creart 
de Tarragona, al Festival Internacional de Dixieland 
de Tarragona, al Festival Cava Jazz de Guardiola de 
Font -rubí, al Cicle Altafujazz d’Altafulla, al IV Cicle de 
Jazz de Cambrils, al Cicle de Música als Castells de 
Catalunya, a la Nit als Museus i al 47è Festival de Jazz 
(Heinekenjazzaldia) de Sant Sebastià.



31 de juliol, 21 h  
Pati del Castell

Festival Pianissimo Live
Concert final del festival

Enguany l’edició de Pianissimo Live arriba a la sisena 
edició i es consolida com una de les ofertes culturals 
més interessants de l’estiu de Torredembarra.

Simultàniament, a Cal Maiam,  aquest any coincideix amb 
la celebració del cinquè concurs per a joves intèrprets 
(del 21 al 31 de juliol) i el curs de piano per a solistes 
i repertoristes d’òpera. Aquesta intensitat de música 
i de piano tindrà la gala final al Pati del Castell de 
Torredembarra amb l’actuació de guanyadors d’altres 
edicions del concurs i diversos intèrprets socis de 
l’Associació Pianissimo Torredembarra.

4 d’agost, a les 22 h
Església parroquial de Sant Pere Apòstol

Cicle Els Orgues de Catalunya
Marcel Martínez, orgue

13 d’agost, 22 h 
Plaça de l’església de Clarà

Bea Garcia Quintet  
presentant “Sincronías”
Concert de jazz-flamenc
Actuació gratuïta

Bea García presenta “SINCRONÍAS”, un projecte íntim, 
fresc, sensible, orgànic i ple de talent, en el qual la 
catalana d’arrels andaluses s’acompanya de quatre 
dels més brillants músics del nostre panorama jazzístic 
i flamenc actual. 

Jordi Berni al piano, Juan Pablo Balcázar al contrabaix i 
Gonzalo del Val a la bateria tenyeixen de jazz aquest es-
plèndid projecte en el qual Daniel da Silva a la guitarra 
espanyola i Bea García a la veu destaquen amb la seva 

“flamencura” i forta personalitat.

Des de Barcelona, una ciutat de gran vocació innovadora 
i creativa que no perd de vista les seves arrels flamen-
ques, neix “Sincronías”, una proposta jove i diferent que 
no s’assembla a res ni a ningú. Un projecte amb cançons 
pròpies, pluralitat d’estils i una gran força creativa on el 
flamenc i el jazz conviuen i flueixen amb total naturalitat. 
Llum i musicalitat en estat pur.

15 d’agost, 22.30 h 
Roca Foradada (Port)

Eva Fernández Group
Concert de jazz
Entrada: 5 €

Eva Fernández és una jove promesa del jazz català que 
destaca com a saxofonista, clarinetista i cantant. Tot i la 
seva joventut, i com a membre de la Sant Andreu Jazz 
Band, dirigida pel poliinstrumentista Joan Chamorro, Eva 
Fernández acumula una llarga experiència en pocs anys i 
forma part de la nova fornada de joves i destacades veus 
femenines. Fins ara, ja ha actuat amb grans figures com 
Perico Sambeat, Dick Oatts, Ken Peplowski, Ignasi Terra-
za, Bobby Gordon, Jesse Davis, Terell Stafford, Wycliffe 
Gordon, Josep M. Farràs, Scott Robinson, Josep Traver, 
Matthew Simon, Llibert Foruny, Carles Benavent o Jordi 
Bonell, i ha participat en diversos projectes amb Andrea 
Motis & Joan Chamorro Group. També ha participat als 
festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, Porta Ferrada, 
Menorca, Roses, Vic i Xàbia (València), entre d’altres.

Per a aquesta ocasió, Eva Fernández arriba en format 
quintet, en una proposta que reuneix reconeguts mú-
sics de prestigi, com són el jazzman David Pastor, José 
Luis Guart, Toni Pagès i Miquel Àngel Cordero. Batejats 
amb el nom d’Eva Fernández Group, la formació ofereix 
un repertori de jazz molt variat, i es presenta davant el 
públic amb un espectacle fresc i sorprenent.

21 d’agost, 22.30 h. Roca Foradada (Port)

Funky Steps and  
The Sey Sisters Gospel 
Concert de funk-soul. Entrada: 5 €

La idea va sorgir un dia de tertúlia després de gaudir 
d’un bon concert a la Big Bang Jazz Cava de Vic i entre 
copes i bromes es va anar perfilant la idea de mun-
tar una banda de versions i d’aquesta manera retre 
homenatge als clàssics d’aquests gèneres, des de 
James Brown fins a Prince o Jamiroquai, passant per 
Stevie Wonder o Aretha Franklin i sense oblidar Michael 
Jackson o Earth, Wind & Fire i tants d’altres.

A partir del setembre de 2009 s’incorporen a la banda 
dues cantants més, Kathy i Yoly Sey, germanes de la can-
tant Edna Sey, que passen a formar així l’actual Funkystep 
& the Sey Sisters. Amb la incorporació de les dues 
cantants la banda modifica l’espectacle i es centra en un 
repertori exclusivament soul, groove & funk dels anys 60 i 
70 i dóna més protagonisme a les veus, cosa que carrega 
de més força, dinamisme i energia als seus directes.

La banda està formada per una secció rítmica completa: 
bateria, baix, teclats i guitarra, tres veus i una secció de 
vent formada per saxo i trompeta, tot això mesclat per 
les bones vibracions i l’electritzant energia que fan que 
el públic es posi a ballar sense poder evitar-ho.

Els músics que formen Funkystep & the Sey Sisters 
provenen de diferents disciplines, jazz, reggae, rock, 
latin..., però tots senten una atracció cap aquests estils 
des de ja fa uns anys. Tots són músics experimentats 
en diversos grups i han realitzat estudis de música mo-
derna. Alguns d’ells han format o formen part d’algunes 
bandes, com La Cava Big band, The Mimmisikous band, 
Ebbandflow, Omelé, Miyagui, Dúmbala Canalla, Ricard 
Puigdomènech, Dijous Paella o l’OJO (Original Jazz 
Orquestra del Taller de Músics) entre d’altres.

18 de Juliol, 22.30 h  
Roca Foradada (Port)

Port Bo
Concert d’havaneres
Entrada: 5 €

El grup Port Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafru-
gell amb motiu de la presentació del llibre: Calella de 
Palafrugell i les havaneres. El trio inicial, format per 
Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató, era sovint 
acompanyat al piano pel mestre Frederic Sirés, autor 
de l’havanera: La gavina. El grup, juntament amb 
altres amants del gènere, és l’impulsor de la cantada 
d’havaneres de Calella de Palafrugell, i ha participat 
en totes les edicions.  

A més de participar en les cantades més importants 
de Catalunya, ho han fet també arreu del món.

Durant les diferents etapes del grup s’han enregistrat 
23 discos, amb més de 220 temes diferents. El repertori, 
heretat en gran part dels vells cantaires de Calella, està 
format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, 
balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc.

En l’actualitat el grup el formen, Pep Nadal, tenor; 
Irineo Ferrer (Mineu), baríton i Carles Casanovas,  
veu baixa, guitarra i direcció musical. 


