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XVI Festival de Música 
Castell de Concabella 

2021 

 
 2/10/21              Quartet Amoenus 
                        
16/10/21              Quartet Teixidor 
                           
13/11/21         Marga Cloquell, soprano 
                      Jesús López Blanco, piano 
 

 
 

 
V JazzConcabella 2022 

 
 15/1/22          Jaume Llombart Sextet                            
 
  5/2/22           Xavier Monge Quartet  
                         feat. Perico Sambeat 
 
 12/3/22                 Ex-Roommates  

 
 

Poesia i música 
   
  2/4/22        Enric Casasses i Feliu Gasull 
 

 
Divulgació / Pensament 

 
 28/5/22              Josep Maria Ganyet 
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VII TEMPORADA D’ACTIVITATS 
2021 – 22  

 
 
 
 
Ens plau presentar-vos la VII Temporada d’Activitats 2021 – 22. 
 
Estem molt contents de poder reprendre la nostra programació cultural. 
Esperem poder dur a terme tots els actes amb normalitat, bo i respectant les 
normes de seguretat pertinents. 
 
Enguany arribarem a la XVI edició del Festival de Música Castell de 
Concabella. L’AC Amics del Castell de Concabella ha encarregat una obra 
al compositor Víctor Estapé, actual director acadèmic del Conservatori del 
Liceu, que estrenarà el Quartet Amoenus el 2 d’octubre de 2021. D’aquesta 
manera, contribuïm a engrandir el repertori d’autors catalans.  
 
Completaran el Festival i el JazzConcabella una selecció d’artistes 
consagrats i de gran talent, que esperem que us sedueixin i us animin a 
venir al poble.  
 
També hem preparat un acte de poesia i música, protagonitzat pel poeta 
Enric Casasses i el músic Feliu Gasull, i una conferència a càrrec de Josep 
Maria Ganyet, un concabellenc il·lustre. 
 
Volem agrair tota l’ajuda dels qui feu possible que aquest projecte tiri 
endavant. A tots vosaltres, moltes gràcies!  
 
Esperem poder-nos retrobar tots plegats ben aviat al Castell de Concabella. 
Per molts  anys! 
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XVI  
FESTIVAL DE MÚSICA  

CASTELL DE CONCABELLA 
 

2021 
  

 
 

2 d’octubre – 19 h 
QUARTET AMOENUS * 

Enric RIBALTA, flauta 
Víctor LLEIXÀ, clarinet 

Julio GARGALLO, trompa 
Ramon ARAGALL, fagot 

 
* Estrena absoluta de l’obra ‘Lèmurs’ de Víctor Estapé 

Presentació de l’autor a les 18.30 h 
 
 
 

16 d’octubre – 19 h 
QUARTET TEIXIDOR 

Joan ESPINA, violí 
Joan MARSOL, violí 

Jordi ARMENGOL, viola 
Xavier ROIG, violoncel 

 
 
 
 

13 de novembre – 19 h 
RECITAL DE CANT I PIANO 

Marga CLOQUELL, soprano 
Jesús LÓPEZ BLANCO, piano 
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QUARTET AMOENUS * 
Enric RIBALTA, flauta 
Víctor LLEIXÀ, clarinet 
Julio GARGALLO, trompa 
Ramon ARAGALL, fagot 

 
Dissabte, 2 d’octubre de 2021 – 19 h 
 
 
* Estrena absoluta de l’obra ‘Lèmurs’ de Víctor Estapé 
   Presentació de l’autor a les 18.30 h 
 
 
– I – 
 
 
V. Estapé * 
 
‘Lèmurs’ per a flauta, clarinet, trompa i fagot – dedicat al Quartet Amoenus  
 
 
G. Rossini 
 
Quartet en sol major 
Moderato – Andante – Allegro 
 
 
 
– II –  
 
 
J. G. Lickl 
 
Cassazione en mi b major (durant molts anys atribuït a W. A. Mozart, 
original per a oboè, clarinet, trompa i fagot) 
Adagio. Allegro – Menuetto – Adagio – Polacca – Presto 
 
 
G. Rossini 
 
Quartet en fa major 
Allegro moderato – Andante – Rondo. Allegro 



 7 

 
 

 
 
Víctor ESTAPÉ, compositor 
   
Va iniciar la seva formació musical al Conservatori de Terrassa amb Jordi Figueras i 
Maria Vancells. Ha estudiat Composició amb Benet Casablancas i Josep Soler al 
Conservatori de Badalona. Becat pels Governs Austríac i Espanyol, i la Generalitat de 
Catalunya, va ampliar els seus estudis a la Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst de Viena (Àustria) amb Erich Urbanner (Composició), Ertugrul Sevsay 
(Instrumentació), Karl-Heinz Füssl (Anàlisi Formal) i Diether De la Motte (Teoria), 
entre d’altres.  
Ha ensenyat a diversos centres del país (Conservatori de Lleida, L’Escola de Música de 
Barcelona, Universidad de La Rioja, Conservatori Superior de les Illes Balears,…) i en 
l’actualitat és Director Acadèmic del Conservatori Superior del Liceu, on dóna classes 
de Composició, Anàlisi i Història de la Música.  
És col·laborador habitual de diverses entitats amb articles i conferències sobre temes 
d’anàlisi musical. Ha desenvolupat diversos estudis sobre temes analítics molt diversos, 
entre els que destaquen els dedicats a la música de Mompou i al llenguatge harmònic de 
Wagner, tema en el que es basa la seva Tesi Doctoral, per la que va obtenir el Premi 
Extraordinari de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
És autor de diverses obres de cambra, vocals i orquestrals, amb les que cerca 
desenvolupar un llenguatge personal que busca l’expressió i la comunicació tot traient 
conclusions d’influències molt diverses.  
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Enric RIBALTA, flauta 
 
Va estudiar flauta amb Claudi Arimany, Philippe Pierlot i amb Júlia Gállego al 
Conservatori del Liceu, on també va estudiar música de cambra amb Àngel Soler i 
Michel Wagemans. El 2011 va ser becat pel Bradley Garner Flute Symposium per a fer 
un curs d’estiu a Malibu (Califòrnia), on va tenir l’oportunitat de treballar amb el 
prestigiós pianista John Steele Ritter. 
Ha actuat per Europa. Ha col·laborat amb l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida, i amb altres orquestres. Ha estat membre fundador de l’AC Amics del Castell de 
Concabella, amb qui ha dirigit VI Temporades Culturals que inclouen el Festival de 
Música de Concabella i el JazzConcabella. Va estrenar el ‘Doble concert per a flauta, 
violí i cordes’ Op. 138 de Salvador Brotons, amb el propi compositor a la direcció, i 
‘Landschaft mit Gesang’ per a flauta i orgue de Víctor Estapé. 
Actualment és professor de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega. 
 
 
 

 
 
Víctor LLEIXÀ, clarinet 
 
És titulat superior en l’especialitat de clarinet pel Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona, tanmateix ha realitzat els estudis superiors de direcció d´orquestra i 
banda a la  “Escuela de dirección del Maestro Navarro Lara “. 
Com a clarinetista, és membre de L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida des de l´any 2007. 
També és membre del Quintet Zummara, Quartet Matisse i Quartet de clarinets de 
Tarragona. 
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La seva activitat pedagògica, en aquests moments es desenvolupa a l´ Escola Municipal 
de Música de Bellpuig, La Selva del Camp i St.Guim de Freixenet. 
A la vegada, combina aquestes activitats amb la de director de la Banda de Música 
Verge de la Serra de Montblanc i director de la Banda Municipal de Música de 
Bellpuig. 
 
 
 

 
 
Julio GARGALLO, trompa  
 
Trompiste de Sant Joan de Moró, obté el títol superior de trompa al Conservatori 
Superior “Salvador Seguí” de  Castelló. També a realitzat cursos d’especialització amb  
Bernardo Cifres, Willy Bessems i Rodolfo Epelde.   
Ha col·laborat amb diferents bandes musicals de la província de Castelló i de Lleida, 
també ha estat director d’agrupacions com ara l’Ilerbnd. Ha format part de diferents 
grups de cambra, com “Dilectes Music” o “Ensemble Otherness”, entre d’altres. Ha 
col·laborat amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i amb l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya. Actualment és membre permanent de l’orquestra 
simfònica Julià Carbonell de les terres de Lleida (OJC) i del quintet de vent- metall 
“Sporadik Brass”.   
És professor de trompa i director de les bandes de Grau Elemental i Grau Professional 
del Conservatori Municipal de Música de Lleida i professor de l’Escola Municipal de 
Música d’Oliana. 
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Ramon ARAGALL, fagot 
 
En Ramon és professor del CMM de Manresa, del CMM de Cervera i de l’Escolania de 
Montserrat on va iniciar els seus estudis de fagot.  Ha estat membre fundador i solista de 
fagot de l’Orquestra Simfònica del Vallès, col·laborador amb l’Orquestra del Teatre 
Lliure, Barcelona 216, L’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Orquestra Ciutat de 
Barcelona, Orquestra Nacional D’Andorra, Orquestra de Càmera del Palau de La 
Música de Barcelona i actualment col·labora assíduament amb l’Orquestra Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida. 
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QUARTET TEIXIDOR  
 Joan ESPINA, violí 
 Joan MARSOL, violí 
 Jordi ARMENGOL, viola 
 Xavier ROIG, violoncel 
 
Dissabte, 16 d’octubre de 2021 – 19 h 
 
 
 
 
 
– I – 
 
 
W. A. Mozart 
Divertimento en fa major KV 138 
Allegro – Andante – Presto 
 
 
 
D. Xostacòvitx 
Quartet en do menor, n. 8 Op. 110  
Largo (attacca) – Allegro molto (attacca) – Allegretto (attacca) – Largo 
(attacca) – Largo  
 
 
 
   
 
– II –  
 
 
J. Haydn 
Quartet en sol major,  Op. 76 n. 1 
Allegro con spirito – Adagio sostenuto – Minuet. Presto. Trio – Finale. 
Allegro ma non troppo 
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QUARTET TEIXIDOR 
 Joan ESPINA, violí 
 Joan MARSOL, violí 
 Jordi ARMENGOL, viola 
 Xavier ROIG, violoncel 
 
El Quartet Teixidor és el punt on es creuen les trajectòries professionals de quatre 
músics que, complementant el seu treball orquestral i pedagògic, desitgen aprofundir en 
el món de la música de cambra. Pren el nom del compositor, organista i teòric musical 
Josep Teixidor i Barceló (1752-1811/14), nascut a Seròs (Lleida), del qual se’n 
conserven, entre altres obres, sis quartets de corda.  
Un dels principals objectius del Quartet Teixidor és donar a conèixer partitures 
desconegudes i interpretar-les al costat de les grans obres del repertori per a quartet de 
corda. D’aquesta manera, els seus programes de concert combinen regularment música 
de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorák, Brahms, Xostakòvitx, etc. amb obres 
infreqüents o oblidades de compositors catalans com Ramon Carnicer, Pau Marsal, 
Claudi Martínez Imbert, Felip Pedrell, Enric Morera, Enric Granados, Lluís Benejam, 
Gaspar Cassadó i, evidentment, Josep Teixidor. Fruit d’aquesta tasca de recuperació del 
patrimoni musical, ha publicat un CD amb la música de cambra de Celestino Vila de 
Forns (1829-1915). El 2008 va actuar a la sala Josef Dobrovský de Brno (República 
Txeca), on interpretà música de Josep Teixidor, Eduard Toldrà i Xavier Gols. 
Paral·lelament, també s’interessa per la música dels nostres compositors actuals, 
enregistrant un CD amb quartets de Josep Lluís Guzmán, Anna Cazurra i Jordi Capellas, 
i estrenant dues obres dedicades al grup: Sis cançons populars catalanes per a quartet de 
corda de Narcís Bonet (2015) i Si vera somnia de Jordi Domènech (2016). Precisament 
el quartet fou convidat a tocar aquesta última obra al foyer del Gran Teatre del Liceu 
dins el cicle #OFFLiceu, dedicat a la música contemporània amb veu.  
Ampliant el seu repertori, el Quartet Teixidor ha col·laborat amb els pianistes José 
Menor, Joan Pagés, Santi Riu i Jordi Castellà, la mezzosoprano Marta Infante, el baríton 
Toni Marsol i el guitarrista Carles Trepat. Ha realitzat concerts per tota la geografia 
catalana i ha enregistrat per Catalunya Música, La XarxaTV i per les discogràfiques 
Columna Música i La Mà de Guido.  
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En un dels seus recents projectes ha col·laborat amb el poeta lleidatà Txema Martínez 
per unir música i poesia amb Les Set últimes paraules de Crist a la Creu de Joseph 
Haydn.  
Des de la temporada 2013/2014, el Quartet Teixidor és quartet resident a l’Auditori 
Municipal Enric Granados de Lleida.  
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RECITAL DE CANT I PIANO 
 Marga CLOQUELL, soprano 
 Jesús LÓPEZ BLANCO, piano 
 
Dissabte, 13 de novembre de 2021 – 19 h 
 
– I – 
 
Romança sense paraules       E. Toldrà 
El obercocs i les petites collidores 
Camins de fada 
 
Cirerer florit         B. Samper 
Cirerer del claustre 
 
El tralalá y el punteado       E. Granados 
Canto gitano 
El majo discreto 
 
La maja y el ruinseñor (Goyescas) 
 
El ángel bueno (Canciones para Emma)      B. Mariño 
Los ángeles colegiales 
El ángel ángel 
 
Si jo em llevava de bon dematí  (Poema de la rosa als llavis)  M. Ortega 
L'enamorat li deia 
Mester d'amor 
 
  
– II –  
 
Donde lieta usci (La Bohème)      G. Puccini 
 
O Dieu, que des bijoux (Faust)      Ch. Gounod 
 
Sul fil d'un soffio etesio (Falstaff )      G. Verdi 
 
Entreacte (Carmen)        G. Bizet 
 
En un país de fábula (La Tabernera del puerto)    P. Solozábal 
 
Vals de Angelita (Château Margaux)      M. Caballero 
 
Marinela (La canción del olvido)       J. Serrano 
 
La canción del Arlequín (La Generala)     A. Vives 
 
Sardana de Francina (Cançó d'amor i de guerra)           R. Martínez Valls 
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Marga CLOQUELL, soprano 
 
Nascuda a Mallorca, va començar de la mà d’E. Salbanyà, A. Aragón i J. Ribot. Més 
tard es va traslladà a Viena per rebre els consells de R. Boesch i va ampliar els seus 
estudis al Conservatori Superior del Liceu amb D. Aldea i M. Pujol. Ha ampliat la seva 
formació amb I. Cotrubas, F. Cossotto, J. Aragall, G. Zappa i D. Baldwin.  
En l'àmbit simfònic ha estat convidada a interpretar el Messiah de G. F. Händel, Gloria 
de A. Vivaldi, Misa Brevis de J. Haydn, Misa en sol de R. Vaugham Williams, Exultate 
Jubilate y Krönungsmesse de W. A. Mozart, Requiem o Messe Basse de G. Fauré, Ein 
Deutsches Requiem de J. Brahms, Johannes Passion i Missa en Si menor de J. S. Bach, 
la 9a Sinfonia i la Misa en Do M de L. v. Beethoven, La Missa de Les Santes i Issaiah 
de S. Anderson. 
En l'àmbit operístic va començà participant en la Jove Comanyia d’òpera del 
Conservatori del Liceu amb el paper de Fanny de La cambiale di matrimonio i Mimi de 
La Bohème al  Barcelona Opera Studio. Destaca el seu debut de Lucia a Lucia di 
Lammermoor a l'Òpera de Sabadell. Posteriorment ha interpretat Pamina i Papagena de 
Die Zauberflöte, Kate Pinkerton de Madama Butterfly, Nannetta de Falstaff, Frasquita 
de Carmen, Ines de Il Trovatore, la Casta de La Verbena de la Paloma, Francina de 
Cançó d’amor i de guerra, Paggio de Rigoletto en el Théâtre du Capitole de Toulouse 
dirigit per D. Oren. También, en el mateix teatre va participar en la sarsuela Doña 
Francisquita dirigida per J. Caballé-Domènech i Emilio Sagi. A Itàlia va debutar amb 
Susanna de Il segreto di Susanna i seguidament va reestrenar el rol de Matilde de la 
sarsuela El reloj de Lucerna en el Teatre Principal de Palma i al Teatro Cervantes de 
Màlaga. Ha debutat amb Violetta de La Traviata en el Palau de la Música Catalana, on 
també ha cantat Micaela de Carmen i Mimi de La Bohème.  
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Jesús LÓPEZ BLANCO, piano 
 
Nascut a Lugo el 1990. Va estudiar piano amb Pilar Albo, Susana García Regadío, 
Francisco Bouza i Naiara Acuña. Al conservatori superior del País Basc, Musikene, va 
estudiar amb Marta Zabaleta, Enrique Ricci i Maciej Pikulski, i música de cambra amb 
Alfonso Gómez Ruiz de Arcaute, Gabriel Loidi, Karsten Dobers i Benedicte Palko. Ha 
estudiat un master de Lied a l’Esmuc amb Francisco Poyato. Juntament amb Ulrike 
Haller, va rebre el premi Beca de Concierts de Juventuts musicals en el XX Curs 
Internacional de Lied impartit per Wolfram Rieger.  
Ha assistit a cursos d'interpretació pianística amb Olga Semushina, Vladimira 
Smausova, Cecilio Tieles, Albert Nieto, Billy Eidi, David Westfall, Utah Weyand, 
Ileana Cortizo, Eulàlia Solé, Albert Atenelle, Almudena Cano, Miguel Borges Coelho, i 
d’intepretació de Lied alemany amb Wolfram Rieger, Francisco Poyato, Ulrich 
Eisenlohr, Helmut Deutsch, Adrian Thompson i Iain Burnside, Bengt Forsberg i 
Burkhard Kehring. 
Així mateix, en el Musikene col·labora acompanyant classes d'Escena Lirica, 
Concertació, Música Vocal de Cambra o Cant de les professores Marina Bollaín, 
Gabriela d'Esteban, Ana María Sánchez i Maite Arruabarrena respectivament. Participa 
a les masterclasses de cant de l'professor Malcolm Walker com a pianista. 
També ha tingut experiència formant part de ensembles contemporanis com Ciklus 
Ensemble, i com a músic d'orquestra amb el piano o la celesta, sota les batutes de Rubén 
Gimeno a Lugo, i Collin Metters o juny Märkl a Sant Sebastià, amb l'Orquestra 
Simfònica de Musikene i l'Orquestra Simfònica d'Euskadi respectivament.  
Complementa la seva formació com a intèrpret amb els estudis d'Història i Ciències de 
la Música a la Universitat de la Rioja des de 2013. 
A el mateix temps compatibilitza els estudis amb la participació en diversos recitals i 
concerts de música vocal i de cambra, actuant a la sala BBK (Bilbao) en el marc de el 
cicle de concerts Musikene-BBK, en el cicle "Músiques a carón dóna Mosqueira" en el 
Cercle de les Arts (Lugo), a "Els concerts de Palau" al Palau Ducal de Medinaceli 
(Soria), a la sala Eutherpe a Lleó, al festival Musika-Música de Bilbao (Palau 
Euskalduna). Dins de la xarxa de concerts de Joventuts Musicals d'Espanya, participa 
com a pianista acompanyant dels premiats Josep Ramon Olivé, Cecilia Rodríguez, 
Sebastià Peris, Belén Roig i Rocío Pérez actuant a Catalunya, Andalusia, Castella-Lleó 
Balears i País Basc. 
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V 
 

JAZZCONCABELLA 
 

2022 
  

 
 

15 de gener – 19 h 
JAUME LLOMBART SEXTET 

Jaume LLOMBART, guitarra 
Alfred ARTIGAS, guitarra 

Miguel VILLAR, saxo tenor 
Pau DOMÉNECH, clarinet baix 

Marc CUEVAS, contrabaix 
Joe SMITH, bateria 

 
 
 
 

5 de febrer – 19 h 
XAVIER MONGE QUARTET 

feat. PERICO SAMBEAT  
Perico SAMBEAT, saxo alt 

Xavier MONGE, piano 
Rai FERRER, contrabaix 

Roger GUTIÉRREZ, bateria 
 

 
 
 

12 de març – 19 h 
EX – ROOMMATES 
Voro GARCIA, trompeta 

Enrique OLIVER, saxo tenor 
Jaume LLOMBART, guitarra 

Marko LOHIKARI, contrabaix 
Jordi ROSSY, bateria 
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JAUME LLOMBART SEXTET 
 
Dissabte, 15 de gener de 2022 – 19 h 
 
 

 
 

Jaume LLOMBART, guitarra 
 
Format a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), és co-líder de diverses 
bandes (Jaume Llombart Sextet, Jazzfrika Septet, Rossy-Llombart Quartet, etc.). Ha 
col·laborat amb músics com Chris Cheek, Eladio Reinón, Marco Mezquida, Ernesto 
Aurignac, Dee Jay Foster, Dimitri Skidanov, Guillermo McGill, entre molts d'altres. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miguel VILLAR, saxo tenor 
 
Va estudiar al Conservatori Pablo Sarasate i al Taller de Músics de Barcelona. Ha tocat 
als festivals Jazzlandia de San Sebastià, Voll-Damm de Barcelona, al Blue Note de 
Nova York i al San Francisco Jazz Center. 
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Pau DOMÉNECH, clarinet baix 
 
Toca el clarinet baix, el saxo tenor i la flauta. Ha participat en espectacles musicals per a 
nens a l’Auditori i altres espais destacats. Ha format part de la banda de Raimon durant 
molts anys. Actualment forma parts d’un duo amb Sergi Sirvent i del Jaume Llombart 
Sextet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marc CUEVAS, contrabaix 
 
Ha estudiat a l’aula del Conservatori del Liceu, i al Conservatori de Cervera amb Xavier 
Puertas. Després va estudiar a la New School University de Nova York. Ha tocat amb 
Jordi Rossy, Víctor de Diego, Maika Makovski, etc. 
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Alfred ARTIGAS, guitarra 
 
Té el seu propi Quartet, Alfred Artigas Quartet, i forma part també del Jaume Llombart 
Sextet. Molt influït per la música cubana, va escriure un àlbum on es fa palesa aquesta 
influència, Permiso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joe SMITH, bateria 
 
Ha tocat amb Juan de Diego, Dani Pérez, Jordi Rossy, Tom Warburton, entre molts 
d’altres. Forma part del Jaume Llombart Sextet i d’altres projectes estables. Té una 
àmplia trajectòria en el món del jazz. 
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XAVIER MONGE QUARTET feat. PERICO SAMBEAT 
 
Dissabte, 5 de febrer de 2022 – 19 h 
 

 
 
Perico SAMBEAT, saxo alt 
 
Amb més de vint anys de trajectòria professional i una forta base clàssica, s'inicia a la 
música als sis anys. A partir de 1980 comencà a estudiar saxofón de manera 
autodidacta, i al 1982 conclou els seus estudis clàssics de flauta mentre estudia música 
moderna al Taller de Músics de Barcelona, on estudià amb mestres del caire de Zé 
Eduardo. Al 1991, es traslladà a Nova York, on ingressà a la New School for Jazz & 
Contemporary Music tocant amb mestres com Jimmy Cobb o Joe Chambers. Sambeat 
concorre diversos àmbits dins del món del jazz i la improvisació que van des del bop o 
el post-bop fins plantejaments més lliures propers al free, passant pel funk o la fusió 
amb el hip-hop. És destacable la unió establerta per Sambeat entre el jazz i la música 
flamenca, plasmat sobretot als seus discs "Ademuz" (1995), “Perico” (2001) i 
“Flamenco Big Band” (2008), participant com a vocalistes Enrique Morente i Miguel 
Poveda.  
Ha participat en festivals i programacions arreu del món, enregistrantt discs d'entre els 
quals destaquen "Uptown Dance", amb Mike Mossman i David Kikoski; "Cruce de 
Caminos" amb Gerardo Núñez; "Friendship" amb Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel i 
Jeff Ballard, editat per ACT, "Danza Guaná", tercer disc del CMS Trio amb Javier 
Colina i Marc Miralta; "Voces" és el seu segon disc de Big Band, i "Plays 
Zappa"(2016). Ha participat en gairebé un centenar d'enregistraments junt amb artistes 
com Bernardo Sassetti, Bob Sands, Chris Kase, Geroge Colligan, Chano Domínguez, 
Lluís Vidal, Llibert Fortuny, Toni Belenguer, Albert Sanz, Pedro Marvos o Jon Robles.  
Ha treballat amb músics de fama internacional com Pat Metheny, Fred Hersch, 
Mehldau, Mark Turner, Steve Lacy, Michael Brecker, Maria Schneider, Daniel Humair 
o Kenny Wheeler. Entre els seus projectes més recents destaca el seu disc “Baladas” 
publicat al 2011 i enregistrat en quartet amb Bernardo Sassetti, Javier Colina i Borja 
Barrueta. A la tardor de 2012 es publica “Elàstic”, un nou enregistrament que suposa 
l'estrena discogràfic d'un quintet internacional format pel bateria nord-americà Jeff 
Ballard, el pianista belga Eric Legnini, el guitarrista portuguès André Fernandes i el 
contrabaixista francès Thomas Bramerie.  
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Xavier MONGE, piano 
 
Exerceix de professor de piano clàssic des de l'any 1989. 
Ha col·laborat en concerts amb importants músics, entre els quals destaquen Grant 
Stewart, Bob Sands, Perico Sambeat, Chris Kase, Joe Magnarelli, David Xirgu, Esteve 
Pi i Carme Canela. 
Ha actuat en festivals de jazz d'arreu i ha realitzat concerts per diverses ciutats de 
l'Estat. 
El seu trio fou seleccionat per participar en els "Circuits de Música Injuve 2000", en els 
que s'hi incloïen concerts per tot l'Estat, així com la seva  participació en el concert 
inaugural del cicle, al Círculo de Bellas Artes de Madrid i al festival de jazz d'Eivissa 
on, el dia de clausura, compartí escenari amb el trio del mític McCoy Tyner. 
Ha format part de grups com Rwanda Burundi (seleccionats per la final de la Mostra de 
jazz per a joves intèrprets d'Eivissa 88), Guaramambique (banda de fusió llatina dirigida 
pel percussionista porto-riqueny Carlos Manuel Molina), Swing Affair, Dexterity i en el 
projecte Paraula de Jazz amb els poetes Pere Rovira i Joan Margarit. 
L'any 2003 i 2004 realitzà una gira amb el grup Dexterity i el saxo tenor Grant Stewart. 
A finals de l'any 2004 amb el Xavier Monge Grup en realitzà una altra on hi participà el 
trompetista nord-americà Joe Magnarelli. 
L'any 2006 va musicar una selecció de poemes d'en Màrius Torres que enregistrà a 
l'Auditori Enric Granados de Lleida. 
L'any 2014, amb la cantant Tui Higgins, realitzà un homenatge en clau de jazz de la 
cantautora espanyola Cecília. 
Ha col·laborat, també, amb diverses formacions clàssiques, cantautors i grups de música 
pop i rock. 
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Rai FERRER, contrabaix 
 
Nascut a Barcelona el 1.964, estudia a L´Escola Zeleste, al Taller de Músics (on acaba 
donant classes) i al Conservatori Municipal de Barcelona. 
Ha donat classes a L´Escuela Superior de Música de Euskadi, Musikene; així com al 
Conservatori de grau mig de Igualada. Ha tocat i enregistrat discs amb músics com 
Carme Canela, Joan Monné, David Xirgu, Gorka Benítez, José Reinoso, Victor De 
Diego, Joan Díaz, Perico Sambeat , Dani Pérez, Jordi Bonell, Xavi Maureta, Adam 
Kolker o José Luis Gámez entre d´altres, a més del seu propi Trio, actuant a clubs i 
festivals de tot l´Estat Espanyol, i de l´estranger, com Itàlia, França, Suècia, Portugal, 
Alemanya, Hungria, Marroc, Grècia, Bolivia o Argentina. 
Ha tocat així mateix amb músics estrangers com Antonio Hart, Pietro Tonolo, Jeff 
Ballard, Jim Snidero, Dick Oatts ,Julian Argüelles o Ben Monder entre d’altres. 
 

 
 
Roger GUTIÉRREZ, bateria 
 
Nascut a Tàrrega (Lleida) el 1989, va estudiar percussió clàssica i bateria fins als 14 
anys, quan es va decantar per la bateria exclusivament. Als 18 anys va iniciar estudis de 
jazz a l’Aula de Música Moderna amb en Quim Solé i Aldo Caviglia. Va obtenir el 
Grau superior de Jazz i Música moderna amb els professors David Xirgu i Ramon Prats. 
Ha assistit a classes magistrals de grans músics com Billy Hart, Eddie Gómez, Steffan 
Karlsson, Ben Street, Seamus Blake, Jorge Rossy, etc.  
A més d’haver tocat amb nombrosos músics de l’escena catalana, lidera el seu propi 
sextet des de 2013, amb el que han fet gires homenatjant al bateria Bill Stewart. 
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 EX – ROOMMATES 
 
Dissabte, 12 de març de 2022 – 19 h 
 
 

 
 
Voro GARCIA, trompeta 
 
Comença a tocar la trompeta als 8 anys a la banda de música del seu poble natal, Sueca 
(València). Continua els seus estudis al Conservatori Lluís Milà de Xàtiva on obté el 
títol de grau mitjà. L'any 2005 li concedeixen una beca per estudiar Jazz i música 
moderna a Berklee College of Music (Boston), on es graduaria magna cum  laude el 
2007. Allí va estudiar amb Joe Lovano, Greg Hopkins, Ellis Marsalis, Dave Douglas, 
Hal Crook , Ed Tomassi, George Garzone, entre d'altres. L'any 2008 va guanyar el II 
Concurs de Joves Músics de la UPV de València a el millor solista. Actualment viu a 
València. 
 

 
 
Enrique OLIVER, saxo tenor 
 
Enrique Oliver neix a Màlaga el 1985. Comença a estudiar saxo als vuit anys. Des de 
molt aviat s'interessa pel jazz i comença a submergir-se en el món de la improvisació, 
rebent classes, assistint a seminaris i estudiant als grans mestres del tenor que 
l’apassionen com Sonny Rollins, John Coltrane i Coleman Hawkins. El 2005 després 
d'acabar els seus estudis al conservatori, es muda a Barcelona on de seguida passa a 
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formar part activa de l'escena, treballant assíduament en locals i festivals amb músics 
com Albert Sanz, Jorge Rossy, Felix Rossy, Jaume Llombart, Albert Bover i Joan 
Chamorro entre d'altres. 
Ha col·laborat en més de 30 discos com a sideman entre els quals es podrien destacar 
"Wicca" de Jorge Rossy, "Veus", de Perico Sambeat, "Mason", de Roger Mas "UN" 
d'Ernesto Aurignac, "EL Camí", de Jose Carra i "Lua Amarela", de Joan Chamorro i 
Rita Payés. 
Com a líder va debutar gravant "Introducing Enrique Oliver quintet" amb composicions 
pròpies. També colidera la banda "Wild Bunch" amb la qual ha enregistrat dos discos 
"Sexy drugs" i "Wild Bunch" i el duo Llombart & Oliver al costat de Jaume Llombart 
amb el qual han realitzat més de 100 concerts en els últims 10 anys, autoeditant 2 
discos. En 2019 va llançar el seu segon àlbum com a líder «Incertesa» per al segell Blue 
Asteroid 
Ha actuat en els festivals de jazz més importants d'Espanya (Barcelona, Sant Sebastià, 
Getxo, Madrid, València, Sevilla, Màlaga, Granada, etc.) així com en festivals i cicles 
en la resta d'Europa (Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Anglaterra, Dinamarca, 
Finlàndia, etc.) i als Estats Units, Sudamèrica i Àfrica del Nord. 
Al 2018 va ser seleccionat per formar part de el programa internacional Focusyear a 
Basel, Suïssa, comptant amb coachers com Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel, Mark 
Turner, Wolfgang Muthspiel, Guillermo Klein o Dave Holland entre d'altres. 
Actualment resideix a Màlaga on compagina la seva agenda de concerts amb 
l'ensenyament   
 
 

 
 
Jaume LLOMBART, guitarra 
 
Es va formar a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb Maarten van 
der Grintten, JL Gámez i Dani Pérez. A Barcelona, ciutat on resideix des de l'any 2000, 
ha col·laborat amb les figures més rellevants de l'jazz nacional i internacional, sent 
definit per la crítica com un músic inquiet i interessat en l'exploració de llenguatges poc 
corrents a través de les seves composicions i arranjaments en el món de l'jazz 
d'avantguarda. 
És líder o colíder de formacions com el Jaume Llombart Sextet (amb Joe Smith, Pau 
Domènech, Marc Cuevas, Alfred Artigas i Pintxo Villar), amb qui va editar el seu 
primer àlbum com a líder, Live at Robadors 23 (Cd Baby, 2011) , música ancorada en 
les arrels de l'jazz i interpretada per un inusual conjunt que va ser lloat per la crítica i 
que comptava amb temes de Bill McHenry. També co-lidera el Jazzfrika Septet (amb 
Sílvia Pérez Cruz), el Rossy-Llombart Quartet (amb Jorge Rossy, Fèlix Rossy i Dmitri 
Skidanov), el Happy House (amb David Gonzalez, Dani Domínguez i Albert Cirera) o 
els duos amb Enrique Oliver i Mayte Alguacil. 
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Com a col·laborador, ha acompanyat Sole Jiménez, Laura Noah, la Jove Big Band 
Nacional, el Chris Cheek Quintet (amb qui ha gravat el celebrat Chris Cheek Saturday 
Songs ), RJ Miller / Fabien Ianone Group, Roger Mas Quintet, el Eladio Reinón 
Quartet, Enrique Oliver, Marco Mezquida, Ernesto Aurignac, Dee Jay Foster, Bill 
McHenry, Eladio Reinón, Christian Coxholt, Laia Cagigal, Celeste Alías, Juanma 
Nieto, Ensemble BCN216, Jordi Matas, Santi de la Rubia, Xavi Hinojosa, Guillermo 
McGill, Dmitri Skidanov, Dani Domínguez i Jordi Berni, entre altres, amb els quals ha 
fet nombrosos enregistraments i actuacions destacades al Jamboree Club Barcelona, el 
Festival de Jazz de Terrassa, diversos festivals d'Espanya, Portugal, Finlàndia i 
nombrosos locals de Londres. 
L'últim projecte de Jaume Llombart Sextet és l'àlbum Magenta (Fresh Sound New 
Talent, 2015). 
 

 
 
Marko LOHIKARI, contrabaix 
 
Va estudiar contrabaix i improvisació en la Universitat de Gothenburg, amb el virtuós 
contrabaixista i compositor suec, Anders Jormin. Després dels seus estudis a Suècia, es 
va traslladar a Finlàndia, ampliant els seus estudis en la Sibelius Academy d’Hèlsinki. 
Ha tocat amb els millors músics de l’escena jazz finlandesa, com Jussi Kannaste, Jussi 
Lehoten, Estafa Lassy… Actualment resideix a Barcelona on desenvolupa la seua 
carrera professional com a músic freelance en múltiples i variats projectes com els grups 
de Carme Canela, Perico Sambeat, Llibert Fortuny, Miguel Fernandez… 
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Jordi ROSSY, bateria 
 
Jorge Rossy comença a tocar la bateria a l'edat d'11 anys. El 1978 inicia estudis de 
percussió clàssica. El 1980 realitza estudis d'harmonia de Jazz i improvisació, que 
aplica tocant el vibràfon i el piano. El 1981 comença a tocar la trompeta i treballar 
professionalment amb la bateria amb grups locals. El 1982 entra com a professor de 
bateria i combo al Taller de Músics de Barcelona. Entre 1982 i 1989 Jorge Rossy toca 
en festivals i clubs per tota Espanya amb músics locals com a Perico Sambeat, Tete 
Montoliu, Carles Benavent o Chano Domínguez. Amb alguns d'aquests músics forma 
grups estables amb què des de 1984 grava discs de vinil.  
Durant aquest període també toca amb músics dels EUA (com Woody Shaw, Jack 
Walrath, Sal Nistico, Dave Schnitter i Kenny Wheeler) en gires espanyoles i en 
programes de televisió. També participa com a alumne i/o professor en múltiples 
seminaris de Jazz organitzats pel Taller de Músics a Castelldefels, Banyoles, Sevilla, 
Granada, Cadis, Alcala de Henares, Madrid, Begues, etc.  
El 1989 Jorge Rossy es trasllada a Boston, EUA, amb una beca per a estudiar trompeta 
en el Berklee College of Music, on comença una nova etapa musical. A Boston hi 
coneix una nova generació de músics en estat de formació, i es crea un vincle creatiu 
que serà decisiu per a Rossy durant la dècada següent. El 1990 Jorge Rossy toca a 
Boston, Nova York, Panamà i aFrança amb el trio de Danilo Pérez. El 1991 tornen a 
Panamà, aquesta vegada en quartet amb Giovanni Hidalgo, i poc després Jorge entra a 
formar part del quartet de Paquito D'Rivera. Aquell any Jorge Rossy es trasllada a Nova 
York amb Paquito D'Rivera i realitza les seves primeres gires internacionals. El 1991 i 
el 1992 actuen a Europa, l'Amèrica Central, el Brasil, els EUA i el Japó, i grava el CD 
Havana Café.  
El 1993 deixa el quintet de Paquito D'Rivera i el circuit internacional per a treballar amb 
els músics de la seva generació. Gairebé tots els seus amics de Boston s'han instal·lat a 
Brooklyn, Nova York, i es dediquen a tocar en petits clubs, sobretot en Small's, i Jorge 
Rossy des del 1991 es presenta a Espanya amb els seus col·legues americans. Per a 
molts d'ells aquest era el seu primer viatge a Europa. Aquests músics eren Joshua 
Redman, Mark Turner, Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Seamus Blake, Chris Cheek, 
Kevin Hayes i Freddie Bryant, entre d'altres. En 1993 l'enregistrament del CD When I 
Fall in Love del Mehldau Rossy Trio, amb Brad Mehldau i Mario i Jorge Rossy, inicia 
una intensa i fructífera relació amb la discografia Fresh Sound. A partir de 1994 molts 
músics de la jove escena de N.Y. s'inicien amb Jorge la bateria en la discografia Fresh 
Sound, o en l'holandesa Criss Cross.  
La discografia de Jorge Rossy inclou més de 70 títols, molts d'ells premiats en diferents 
països. Alguns dels debuts discogràfics més significatius en què Jorge Rossy participa 
són: Fresh Sound/New Talent Mehldau Rossy Trio, When I Fall in Love Kurt 
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Rosenwinkel, East Coast Love Affair Reid Anderson, Dirty Show Tunes Ethan Ivenson, 
Construction Zone i Deconstruction Zone Chris Cheek, A Girl Named Joe Criss Cross: 
Mark Turner, Yam Yam Seamus Blake, The Bloom Daddies Strech Records: Avishai 
Cohen, Adama  
Altres CDs significatius d'aquest període són: Ademuz, Periquito Sambeat amb Enrique 
Morente Stranger Things Can Happen, Seamus Blake Vaig venir, Chris Cheek. El 1995 
el Trio de Brad Melhdau amb Larry Grenadier al baix i Jorge Rossy a la bateria grava 
per primera vegada per a Warner Bros. Aquesta col·laboració dona lloc a més de 10 
CDs incloent la banda sonora de la pel·lícula Dt. Femme est uneix Actrice i Llarg.  
La llista dels músics que han gravat amb Jorge Rossy a la bateria és molt llarga. Aquests 
són alguns dels més destacats encara no esmentats: Chick Corea, Senyor Àlies, Danilo 
Pérez, Mark Johnson, Ben Monder, Joshua Redman i Kevin Hayes. Entre 1996 i 
desembre del 2004 el Trio de Brad Melhldau, a més d'enregistraments, ha efectuat gires 
per Europa, els EUA, el Canadà, l'Amèrica del Sud i el Japó, i hi ha ofert centenars de 
concerts en clubs llegendaris com el Village Vanguard de Nova York i en sales de 
concerts de gran prestigi com el Carnegie Hall de Nova York, la Sala Pleyel de París, el 
Queen Elisabeth Hall de Londres, etc. 
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POESIA I MÚSICA 
 
Dissabte, 2 d’abril de 2022 – 19 h 
 
 

 
 
Enric CASASSES, rapsode 
 
És un poeta i traductor català. També destaca en altres gèneres com l'assaig, l'assaig 
poètic, el periodisme, el drama i la narrativa. El seu nom de ploma és simplement Enric 
Casasses, tot i que de vegades també firma amb algun pseudònim. El 2020 fou 
guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
Fill del químic i poeta Enric Casassas i Simó i de la també química Pepita Figueras i 
Cros, germà de la traductora Anna Casassas i de la dissenyadora gràfica Maria 
Casassas, net del pedagog Enric Casassas i Cantó, es va criar principalment entre 
Barcelona i l'Escala, d'on prové la mare.  
Ha portat una vida molt nòmada: ha viscut a Barcelona, l'Escala, Tenerife, Montpeller, 
Nottingham, Llucmaçanes, Berlín i finalment, el 1997, tornà a Barcelona.  
Els seus primers llibres daten de principis dels 70, i amb el temps ha anat assolint 
reconeixement dins el panorama poètic català. A la pàgina de la Biblioteca Virtual de 
Joan Lluís Vives, se'n fa aquesta valoració: "és un dels més interessants innovadors de 
la creació poètica dels últims anys. Compta amb una producció molt heterogènia i 
extensa, en la qual ha sabut adaptar a les seues necessitats expressives, de manera 
original, influències literàries tan dispars com la poesia medieval i el vers lliure. 
Actualment es troba experimentant amb formes inventades."  
La seva obra es pot considerar transgressora, mentre que els seus espectaculars recitals 
han contribuït a la vivència de la poesia fora dels llibres. Es caracteritza per utilitzar una 
poesia molt sonora, jugant amb els fonemes. Normalment les seves creacions parteixen 
d'una idea concreta per transformar-la i donar-li una visió particular.  
Mostra influències molt heterogènies; de la poesia medieval al surrealisme, passant pel 
renaixement i el barroc; el crític Manuel Guerrero i Brullet el considera hereu "del verb 
poderós d'autors com Salvat-Papasseit, Foix, Joan Brossa i Cuervo, Vinyoli o Ferrater". 
El mateix Casasses s'ha confessat tributari i admirador d'autors com Víctor Català, 
Mercè Rodoreda o Fages de Climent.  
El seu primer llibre, titulat La bragueta encallada, el publica el 1973. Durant els anys 
següents segueix escrivint, però no és fins al 1991 que publica la seva segona obra, 
titulada La cosa aquella, que rep el premi Crítica Serra d'Or. El 1993, l'obra No hi érem 
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rep el Premi de la Crítica de poesia catalana. És aleshores quan comença a assolir més 
fama.  
Cal tenir en compte, també, obres escrites en prosa, que són reculls de col·laboracions 
en diaris o altres publicacions, encara que també s'hi incorporen textos inèdits. És el cas 
de "El poble del costat". La força dels textos, tant pel que s'hi diu com per com es diu, 
colpeix el lector.  
Algunes de les publicacions on col·labora o ha col·laborat són les revistes artesanals 

Foragitats. Art i poesia (del col·lectiu foragitats per dintre) i Pèl capell, exili interior 
(Calonge de Mallorca i Barcelona), entre d'altres.  
L'any 2012 fou guardonat amb el Premi Nacional de Literatura, concedit per la 
Generalitat de Catalunya. El jurat en destacà la contribució decisiva a renovar i a 
enriquir el panorama de la lírica catalana contemporània.  
 
 

 
 
Feliu GASULL, guitarra 
 
Va estudiar al Conservatori de Ginebra i a la Universitat d'Indiana. Ha fet 
col·laboracions assíduament amb l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. 
Musicalment, ha col·laborat amb Maria del Mar Bonet, Toti Soler i Ovidi Montllor, 
entre altres. Com a compositor, ha escrit obres per a guitarra, per a formacions de 
cambra, per a veu i per a orquestra. L'any 1991 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. 
Actualment és professor de música de cambra del Departament de Clàssica i 
Contemporània de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). És un dels 
exponents de la guitarra catalana.  
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CONCABELLA, EL CENTRE DE L’UNIVERS 
 
Dissabte, 28 de maig de 2022 – 19 h 
 

 
 
 
 
 
Josep Maria GANYET, conferenciant 
 
Nascut a Vic (1965), és un enginyer informàtic català. Llicenciat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona el 1988, s'ha especialitzat en intel·ligència artificial.  
A final dels anys 80 va formar part del grup musical Víctimes de la Tos. Posteriorment, 
inicià la seva carrera professional amb IBM i Deutsche Bank en disseny d'interacció 
humana. També treballà a publicitat en línia per l'agència El Sindicato (actualment, del 
grup Havas) i creà el portal emocional HoyMeSiento.com. El 1994 fundà la seva 
primera empresa a internet, Ars Virtualis. Actualment, és executiu en cap i cofundador 
de l'estudi Mortensen.cat i, participa en l'empresa emergent Soundkik. Paral·lelament, 
és professor de nous mitjans als estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat 
Pompeu Fabra. Col·labora a El món a RAC 1, La Vanguardia, VIA Empresa, Barcelona 
TV i la revista Cavall Fort, i és consultor de Gotomedia. El 1998 publicà el llibre 
Interacció humana amb els ordinadors (UOC).  
El 5 de desembre del 2012 creà la campanya Keep Calm and Speak Catalan, basada en 
el conegut cartell Keep Calm and Carry On, en contra del projecte de reforma educativa 
emprès pel Ministre d'Educació del Govern d'Espanya, José Ignacio Wert (després de la 
seva amenaça d'«espanyolitzar els estudiants catalans»), un fet considerat per la major 
part de l'arc parlamentari català com una nova amenaça a l'educació en català.  
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