
 

CLASSIC MEETS JAZZ
Claudi Arimany, flauta
Eduard Sànchez, flauta

Santi Escura, piano
Manuel Vega, contrabaix

Antoni Gadea, bateria

del 19 de maig a 29 de juny de 2018

26 de maig, a les 22.30 h

CLAUDI ARIMANY, flauta.
 “Claudi Arimany és, en la meua opinió, un dels millors flautistes de la seua generació. És 
un d’aquells virtuosos que posen la tècnica, la sonoritat  i els colors del fraseig al servei 
de la musicalitat i la sensibilitat, cosa que no està en mà de molts”.
           Jean-Pierre Rampal, agost 99
Considerat per Jean-Pierre Rampal com un dels més grans flautistes de la seua generació, 
van ser companys durant molts anys als escenaris de tot el món, i resultà ser l’hereu d’un 
estil d’interpretar i d’entendre l’art de la música.
Claudi Arimany hi ha ofert concerts a pràcticament tots els països d’Europa, i també a 

Rússia, Estats Units, el Canadà, Brasil, Israel, Líban, Kazakhistan, Tailàndia,  Xina i Japó.

EDUARD SÁNCHEZ, flauta                
“Només a partir d’un elevat concepte de l’expressió estètica és pot aconseguir interpretacions 
diferenciades, ben ajustades, amb alé i amb un alt compromís interpretatiu”. 
                                              Levante EMV. 
 Eduard Sánchez és professor del Conservatori Superior de Música de Barcelona. 
Solista internacional de gran prestigi actua per tot Europa, com el Festival Internazionale 
Autunno Musicale Palazzolese de Bèrgam (Itàlia), el Festival Internazionale di Musica da 
Camera Estate Musicale di Gressoney (França), el Certamen Musical de Kerkrade (Holanda), 
Havelländischen Musikfestspiele (Alemanya), Festival Música Ciutadella de Menorca , Festival 
Música de Rialp, Festival d'Altafulla, Cicles Música als Palaus, el Cicle de Concerts del Conser-
vatori de Música de Barcelona en diverses formacions, col·laborador de les Orquestres Chamber 
I Musici di Vivaldi, Orquestra Pablo Sarasate de Navarra, Orquestra Clàssica de València, Orquestra Acadèmica de València, 
Orquestra Filharmònica de València, Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, entre d’altres. 

 ANTONI GADEA, bateria
El 1968,  entra  a formar part de l’Orquestra Internacional MARAVELLA, de la qual en 
va ser membre durant  vint anys, en el decurs dels quals varen  fer nombroses gires per tot 
Europa (França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Holanda, ...) i durant  tres anys seguits 
participà en una “tourné” de dos mesos  per la Unió Soviètica, actuant a les més conegu-
des capitals (Moscou, Leningrad, Volgograd, Riga, Alma-Ata, Taschquent, Kíev, Tibilisi, 
Odesa, etc.). 
Percussionista de l’Orquestra de XAVIER CUGAT, també ha format part del grup 
METROPOL i de l’espectacle “A prop del Mar” amb la cantant Nina i el grup Port Bo.

PROGRAMA

ENTRADA GRATUÏTA- PRÒXIM CONCERT 2 DE JUNY DE 2018, A LES 22.30 H

- I - 
Tres Duos amb acompanyament de piano         F.F.MENDELSSOHN

-“Ich wollt, meine Lieb” op.63/2  (M'agradaria, amor meu) 
-"Chant d'automne" op.63 /4  (Cant de Tardor)
-“Ich liebe dich, weil ich dich lieben muss” op.86/3 (Et vull perquè necessite estimar-te)

Tres Àries de l'Òpera “La Flauta Màgica”           W.A. MOZART arrenjades per   
      a dues flautes per l'autor (1791)

-“Du llegets Täubchen, nur herein”
-“Ach,ich fühl´s, és ist verschwunden”
-“Ein Mädchen oder Weibchen”

“Rigoletto-Fantaisie”                                                 G. VERDI
Duo concertant per a dues flautes i piano op.38 (arrj. F&K Doppler)

  
- II -

 SUITE per a flauta i Jazz piano Trio                         C. BOLLING
(flauta, piano, contrabaix i bateria)

1. Barroque and blue
2. Sentimentale
3. Havanaise
4. Irlandaise
5. Versatile
6. Veloce  

MANEL VEGA, contrabaix.
Realitzà Estudis Superiors de Jazz i Música Moderna al Taller de Músics de Barcelona i a l'ESMUC. Forma part de la primera 

promoció d’alumnes del Programa d’Estudis del Taller de Músics de Barcelona (1982), 
juntament amb Marc Miralta, Perico Sambeat, Iñaki Salvador, Joan Monné i Vicenç 
Solsona, entre d’altres.
Ha col·laborat amb artistes com Luis Aguilé, Dyango, Joan Díaz, Alfons Carrascosa, 
Marc Miralta, John Zorn, Jaume Cisa, Gerard Quintana, Toti Soler, Marc Ayza o Martí 
Serra, a més de la Big Band del Taller de Músics i l'Orquestra Selvatana. Ha tocat amb 
Jordi Batiste, El Pont d’Arcalis, Mamadou Diabate, Sílvia Pérez Cruz, Elisabeth 
Raspall, Parrita, Xavi Lloses, Albert Pla, Jordi Bonell, David Xirgu, Aldo Caviglia, 
Laura Simó, Jordi Matas, Víctor de Diego o Jorge Pardo.
És professor de Contrabaix i Conjunt Instrumental a Vidreres, Figueres i Girona. 

 
SANTIAGO ESCURA, Piano
És compositor, orquestrador i pianista.
Com a intèrpret pianístic ha actuat arreu del territori català i de l´Estat Espanyol, així com a 
França, Suïssa, Itàlia, Polònia i Alemanya.
Forma part del trio Madesku-Tango, de l´espectacle Gala Lírica dels Amics de l´Òpera de Girona, 
del Jordi Paulí Quartet i és director de l’Orquestra Jove Versatile.
Ha compost la música dels curtmetratges "Tras las puertas” i “Boletos, porfavor”, i la del 
documental “Figueres, 1 de febrer del 39”, també com a col.laborador creatiu-musical en 
projectes culturals multimèdia com: “La conducta humana” i “Presente Inventado”.


