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NÚRIA CONANGLA 

Entrades: 5 € (Aforament limitat segons mesures covid vigents)  
Venda d'entrades:  Anticipadament, a l’Ajuntament i el mateix dia, al recinte del concert 

Amb la col·laboració de:Organitza:

Es reserva el dret de fer canvis en la programació

Concert de música clàssica i moderna, però tota ella amb 
un element en comú: la gran càrrega emocional que 
aconseguirà transmetre al públic!  Música que et 
transportarà al més enllà a través de la calidesa del 
violoncel i la brillantor del violí!
Núria Conangla una artista polifacètica i 
multiinstrumentista que de ben petita destaca per la seva 
passió per la música i la creació musical, des de temes 
propis fins a creació de bandes sonores.

ELOI PRAT & GERARD LÓPEZ

ANTICHISSIME
Recital d'àries antigues

Amb serenor i meticulositat d'arqueòleg, hem volgut 
recuperar peces d'autoria diversa dels segles XVII i XVIII 
amb cançons i àries antigues que ens descobriran els 
humils inicis del gènere operístic. El repertori que us 
presentem avui recull catorze composicions d'aparent 
senzillesa però, a la vegada, carregades d'una profunda 
riquesa musical i colorística.

Eloi Prat i Morgades – Baríton
Gerard López Boada – Piano

Església de St. Vicenç (s.XI) 

Planoles - Divendres 27 d'agost, 19.00 h.

Ajuntament 
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Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura Diputació de 
Girona

CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS

TOSES  -  PLANOLES

XVlII CICLE DE 
CONCERTS A LES 
ESGLÉSIES DE LA 
BARONIA DE TOSES

ROMÀNIC EN 
VIU 2021

THE RUSTIES BLUES BAND

"disCOVERing Robert Johnson"

Un concert del quartet de blues garrotxí nascut el 2013 
que ens presenten el segon enregistrament 
"disCOVERing Robert Johnson" de 2021, un tribut a la 
mítica figura del blues que segons la llegenda es va 
vendre l'ànima al diable en una cruïlla de camins. Un 
recorregut al llarg de la seva vida. Tan sols va gravar 29 
cançons, les que més han marcat el present  de la història 
del blues i fins i tot del rock, possiblement el "bluesman" 
més influent de la història de la música contemporània. 
L'han versionat des de Led Zeppelin, Cream, Rolling 
Stones, Fleetwood Mac a Red Hot Chili Peppers, entre 
molts d'altres. Nosaltres n'hem triat onze, instrumentant el 
blues que tan sols era una veu i una guitarra. 

Miquel Grifell:  guitarra, resonadora, cigarbox, harmònica 
i veu
Manel Gaspar: piano i hammond
Miquel Pascal: contrabaix i baix elèctric
Àngel Abad: bateria

Edifici  Museu dels Pastors

Fornells de la Muntanya - Divendres 13 d’agost, 19:00 h.
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