
Música

Música Teatre Romea

28 de juliol 

Amparo Sánchez  

i Jazz Machín

(Off the Record)

Teatre Grec

29 de juliol 

Rodolfo Mederos 

convida Martirio

Nit de tango 

Teatre Grec

30 de juliol 

Blaumut
El turista

Teatre Grec

31 de juliol 

Kiko Veneno

Sensación térmica

…i molt més a:

www.bcn.cat/grec
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Agustí Fernández 

Liquid Trio  

& Joe Morris
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Teatre Grec

17 de juliol 

Jazz at Lincoln 

Center Orchestra  

with Wynton Marsalis

Celebrating 25 years 

Teatre Grec

20 de juliol

La Locomotora Negra  

i Coral Sant Jordi

He mirat aquesta terra

Teatre Grec

21 de juliol

Buika
La noche más larga

Teatre Romea

21 de juliol 

Raynald Colom

(Off the Record)

Teatre Grec

22 de juliol 

Jorge Pardo

Huellas XL Big Band



Agustí Fernández 

Liquid Trio  
& Joe Morris

Agustí Fernández, potser el músic de jazz català amb 

més projecció internacional, es va unir als membres 

del grup Duot, Albert Cirera i Ramon Prats, per tal 

de crear un trio poderós enfocat a la improvisació 

sense límits. És així com va néixer l’Agustí Fernández 

Liquid Trio, format el 2011 quan els seus membres 

van decidir treballar junts en la mateixa direcció i 

d’una manera permanent i continuada. El primer 

enregistrament ha sortit enguany (Primer dia i última 

nit, Sirulita Records, 2013).

La base de la seva música és la improvisació musical 

tal com s’entén avui dia. Queden lluny els dies del 

free jazz i la improvisació lliure, però aquella tradició, 

desenvolupada, refinada i renovada, és una de les 

més vives i més practicades pels músics de jazz 

contemporanis. La manera que té l’Agustí Fernández 

Liquid Trio d’entendre-la entronca plenament amb la 

que es practica actualment arreu del món.

Aquesta nit s’afegeix al grup el revolucionari guitarrista 

nord-americà Joe Morris (New Haven, Connecticut, 

EUA), tota una llegenda del jazz contemporani 

que ha tocat amb tots els grans músics de jazz i 

improvisadors, tant nord-americans com europeus. 

Se n’ha arribat a dir que el futur de la guitarra passa 

per les seves mans. I també que “si Ornette Coleman 

fos Jim Hall, es diria Joe Morris”. I és que Joe Morris 

és, indubtablement, un dels grans mestres de la 

improvisació actual.

L’Agustí Fernández Liquid Trio i Joe Morris ens 

ofereixen una música potent, vibrant i agosarada que 

de ben segur no deixarà ningú indiferent.

Més informació a:

www.agustifernandez.com

www.joe-morris.com

duot.wordpress.com

Música

Teatre Lliure - Espai Lliure

14 de juliol

Piano
Agustí Fernández

Guitarra
Joe Morris
Saxo
Albert Cirera

Bateria
Ramon Prats


