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Trio 
Guillén

Beat 
voices

Jan Badia clarinet
Arnau Balcells piano
Lluc Rovira violoncel

Obres de Saint-Saëns, Liszt, Beethoven i Nino Rota.

Els tres integrants són alumnes del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa i treballen junts en 
aquesta formació des del 2017. 

Com a solistes han participat en diferents concerts i 
concursos arreu de Catalunya i avui ens presenten un 
programa conjunt amb el trio en si bemoll major de 
Beethoven i el trio de Nino Rota (compositor de la 
banda sonora de la pel·lícula El Padrino). Comple-
mentaran aquest concert amb obres solistes de 
Saint-Saëns i Liszt.

Beat Voices és un quintet de veus a cappella del Bages 
i Berguedà de la mà de Berta Portabella, Loida Baró, 
Jordi Mujal, Raimon Bonvehi i David Sorribas.

En aquest concert, comptaran amb la col·laboració 
del Cor Jove de l'Escola Municipal de Música Mestre 
Josep Maria Castella. 

Stevie Wonder, Bruno Mars, Pentatonix o Benny 
Moré són alguns dels artistes als quals Beat Voices 
els donarà veu en els seus concerts, amb uns arranja-
ments i temes propis que els farà molt especials.

A través d’unes harmonies modernes i elegants i un
ritme que no deixarà indiferent a ningú, faran de la
seva actuació un plaer assegurat per a tots els públics.

Seieu doncs, relaxeu-vos i prepareu-vos per gaudir
d’un viatge únic passant per molts estils musicals.

17 de febrer          23 febrer          
19h / Escola de Música de Navàs 19h / Escola de Música de Navàs

Emilio Solla (Argentina) i Rodrigo G Pahlen (Uru-
guai) són dos reconeguts músics de l’escena interna-
cional del tango i del jazz que ens presenten 
Urgen-tango, un nou treball discogràfic produït pel 
prestigiós segell Fresh Sound, enregistrat entre Nova 
York i Barcelona. En aquest concert, a més, comptaran 
amb la col·laboració del contrabaixista Manel Fortià, 
i estaran acompanyats de les Jazz Band de l’Escola 
Municipal de Música Mestre Josep Maria Castella 
de Navàs i l’Escola Municipal de Música de Súria.  

En aquest nou àlbum, passen per una selecció de 
grans clàssics com Like Sonny de Coltrane, Antonia de 
Pat Metheny, Segment de Charlie Parker / Milon-
gues i tangos clàssics fins a obres de Piazzolla, una 
forta empremta de tango recorre tot l’àlbum, generant 
un paisatge sonor únic i excepcional.
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