3r cicle de concerts d’estiu Nocturnàlia a
l’església del Pi de Barcelona

L’ensemble Fortuna d’un Gran Tempo
Entre els dies 14 i 26 de juliol tindrà lloc la tercera edició del cicle de concerts d’estiu Nocturnàlia a
l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, que enguany presenta sis concerts de música diversa, amb
diferents estils i èpoques, sota la direcció artística de Xavier Alern.
Així, el cicle començarà el 14 de juliol amb el Dixie Trio –format per Wifredo Terrades (trompeta), Miquel
Torà (contrabaix) i Jordi Mestre (banjo i guitarra)–, que oferirà peces dels diversos estils del jazz, com el
dixieland, el swing o el blues. La resta de concerts seran a càrrec de l’ensemble Fortuna d’un Gran Tempo
–amb Marc Guerris Farré, contratenor; William Waters, viola de mà i viola d’arc, i Xavier Alern, viola de mà
i llaüt– amb el programa “Fantasiant, Amor”, de música hispànica del segle XVI; el programa ﬂamenc
“Cantes de ida y vuelta” de la cantaora Paula Domínguez, acompanyada a la guitarra per Manuel Castilla;
el també concert ﬂamenc amb Pere Martínez al cante i Roger Sabartés a la guitarra; la cantant Rocío
Seligart i el pianista Óscar Fernández-Pacheco amb una proposta novament jazzística; i, ﬁnalment, la
formació italiana de folk mediterrani Questioni Meridionali, encapçalada per Piero Pesce, veu i guitarra. Els
concerts comencen a les 21 h.
El preu de les entrades és de 14 euros a taquilla (una hora abans del concert, a la mateixa església del Pi) i
de 12 euros en venda anticipada a través del portal www.ticketea.com; els menors de 8 anys hi tenen
accés gratuït. L’entrada inclou una visita guiada al museu de l’església (a les 20.30 h) i una copa de cava
en els concerts que es realitzin al “jardí secret” de l’església. Més informació a: www.nocturnalia.cat.

