
Jamboree
Fins al 20 de juliol
Los Mambo Jambo 
Bojos del ritme

BARTS
20 de juliol
Off the Record:  
Iván Ferreiro
BARTS 
21 de juliol 
Ólafur Arnalds
For Now I Am Winter

Teatre Grec 
21 de juliol
Bobby McFerrin
SpiritYouAll

BARTS 
22 de juliol 
Adrià Puntí
Incompletament Puntí

Més Grec

Prop de la música 
del teu nom

Patrocinadors
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… i molt més a:
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Homenatge a Joan Saura

Diversos espais
Fins al 20 de juliol
Taller de l’espectador
CaixaForum
Fins al 30 de juliol
Nits d’estiu a 
CaixaForum
Fossat de Santa Eulàlia 
(Castell de Montjuïc)
Fins al 8 d’agost
Sala Montjuïc

Institut del Teatre 
Fins al 19 de juliol
IT Emergents
Palau Robert
21-23 de juliol
Veu, escolta, tasta, 
toca, olora

Música



Més Grec

Joan Saura, per sempre

Hi ha gent que no mor mai, i la marxa de Joan Saura  
ha servit per constatar-ho. És molt gran el seu treball, 
immensa la quantitat d’amics, enorme el seu record.  
I això que en Joan sempre s’havia mogut pels marges 
de la música, pels extraradis de l’èxit comercial, per allà 
on es mouen una gran quantitat d’artistes, de creadors, 
d’intèrprets dedicats a la recerca, allà on viu i creix la 
“immensa minoria”. 

Aquesta “immensa minoria” sempre estarem en deute  
amb Joan Saura. Un deute de talent, de somriures 
còmplices, d’abraçades sinceres, de músiques i sons, 
d’humanitat, en una paraula.

Per tant, volem que en Joan continuï al nostre costat, que 
el seu llegat no s’esgoti mai, que els músics que vinguin 
aprenguin d’ell. Així doncs, aquells que vàrem tenir la sort 
de treballar amb en Joan, de tocar amb ell, de ballar amb 
ell, d’escoltar amb ell, de viure amb ell, ens hem posat a 
treballar per tornar-li (si això és possible) una part del que 
ens va donar. 

Avui el recordem amb un espectacle de caràcter col·lectiu 
que, durant dos dies, forma part de la programació del Grec 
2014. Però després el continuarem recordant de maneres 
diverses: farem un documental per deixar constància de 
l’empremta que la seva humanitat i la seva música han 
deixat entre nosaltres; posarem el seu llegat a l’abast dels 
qui treballen i treballaran en la música sense fronteres, en 
els territoris de la llibertat creativa en què en Joan es va 
multiplicar; organitzarem unes jornades per fer visible tot 
allò que en Joan ens va donar i que ara ens ha deixat com 
a patrimoni que volem fer créixer i difondre. I el Taller de 
Músics ha donat el seu nom a una de les aules on les noves 
generacions aprendran a afrontar el futur.

Ens hem posat en marxa. Som un grup nombrós d’amics  
d’en Joan que, alimentats per la seva energia, volem 
continuar tenint-lo al nostre costat. Per sempre.

Jordi Turtós, periodista musical

Més informació a: 
www.facebook.com/propdelamusicadelteunom

Amb la col·laboració de:

Mercat de les Flors - Sala Maria Aurèlia Capmany
19 i 20 de juliol

DISSABTE 19
De 22 a 22.20 h 
(Vestíbul del Mercat)
Obertura amb el Cor EuskalHiria 
(dirigit per Pablo Bélez)

22.20 h
(Passadís d’entrada a la Sala 
Maria Aurèlia Capmany)
Acció-instal·lació de Marta 
Castelar i Núria Saura 

De 22.30 a 24 h 
(Sala Maria Aurèlia Capmany)
Projecció de vídeo

Actuació d’Agustí Fernández, 
Liba Villavecchia i Nuno 
Rebelo (músics) i d’Andrés 
Corchero (ballarí i coreògraf). 
Simultàniament, projecció  
d’un vídeo amb imatges  
de Joan Saura.

DIUMENGE 20
De 17 a 17.10 h
(Passadís d’entrada a la Sala 
Maria Aurèlia Capmany)
Acció-instal·lació de Marta 
Castelar i Núria Saura 

De 17.15 a 19.30 h
(Sala Maria Aurèlia Capmany)
Espectacle de música i dansa:

1) Feliu Formosa diu un poema

2) Intervencions diverses  
dels artistes següents: 

Actuació musical d’Anna 
Subirana amb Eduard Altaba 
i Imma Udina. Interpretació 
coreogràfica de Rosa Muñoz 

Amèlia Boluda: vídeo amb 
Koniec + Ballet Contemporani de 
Barcelona i fragment de Quomix

Mariona Sagarra 

Toni Mira: fragment d’una peça

Àngels Margarit i María Muñoz: 
fragment del duet Saó

Setsfree (Agustí Martínez,  
Liba Villavecchia i d’altres): 
improvisació

Nuno Rebelo i Constanza Brncic: 
Fragment amb paper blanc 

Bebeto Cidra: solo de dansa 

Atolón (Ruth Barberán, Alfredo 
Costamonteiro i Ferran Fages)

Andrés Corchero i Àngels 
Margarit: Como agua de mayo

3) Arranjaments per a orquestra 
de temes dels grups Blay Tritono, 
Rambliolia, Les Anciens, el duet 
Araki... 

Arranjadors: Ramon Calduch, 
Saki Guillem i Eduard Altaba

Amb: Anna Subirana (veu), Imma 
Udina (clarinet), Agustí Martínez / 
Liba Villavecchia (saxo), Xavi 
Tort / Diego Burrian (trompeta), 
Rafael Zaragoza / Ramon Solé /
Ramon Calduch (guitarra), Adrià 
Bofarull / Jofre Dodero / Saki 
(teclat), Eduard Altaba (baix), 
Oriol Perucho / Quicu Samsó 
(percussió)

4) Improvisació oberta  
de música i dansa

Equip d’imatge
Eva Vila, Gloria Martí, Lis Costa, Josep Maria Jordana,  
Núria Font, Lalo García, Nuno Rebelo, Despoina Ekonomopoulou  
i Philippos Vardakas
Tècnic de llums
Llorenç Parra
Tècnic de so
Guille Pérez


