
Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després 
del concert

COL·LABORADORS PRINCIPALS MITJANS COL·LABORADORSPATRONS

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09

Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

Segueix l’Auditori de Girona a:

Ialma
Camiño: de Bruxelas a Santiago
Concert de presentació a Girona

Auditori 
de Girona
Tardor 2018

Ialma és un grup de dones que viuen a Brussel·les però que mantenen un vincle molt 
estret amb la terra natal dels seus pares, Galícia. Les veus tradicionals característiques de 
les cantareiras es fusionen amb sons, melodies i arranjaments més moderns, i el resultat 
són cançons molt fresques i vives amb connexions cèltiques. Des del seu primer disc 
Palabras Darei, han recorregut molts camins, que han compartit amb grans músics com 
Mercedes Peón, Dulce Pontes, Carlos Núñez, Kepa Junkera, Eliseo Parra, Arno, Zefiro 
Torna, Philippe Catherine, Renaud...

Després d’oferir un gran nombre de concerts arreu, ara arriben a Girona per presentar 
el seu darrer treball, Camiño: de Buxelas a Santiago (Homerecords, 2016), un disc que 
representa la seva maduresa com a formació i que és el cinquè de la seva carrera. Amb 
aquest projecte ens conviden a una experiència musical en què es barreja l’empremta de 
les tradicions gallegues amb la diversitat del món contemporani.

Carmiño constitueix un interessant repàs a un seguit de melodies populars del Finisterre 
septentrional de la península Ibèrica, a les que cal afegir algunes aportacions d’una 
de les seves components, Verónica Codesal, i del seu director musical, el guitarrista 
Quentin Dujardin, qui juntament amb l’acordionista Didier Laloy aporten el substrat 
instrumental al conjunt. Tots plegats han elaborat un repertori colorista en què no hi 
falten les col·laboracions de convidats de prestigi com el sonador de whistle escocès Ross 
Ainslie, el txalapartari basc Iñaki Plaza i el cantant i guitarrista flamenc —també nascut a 
Bèlgica— Esteban Murillo. 

Us recomanem:

Dissabte 22 de setembre. 20.30 h
Sala de Cambra

Paula Grande
Presentació de nou treball SóC

Diumenge 11  d’octubre. 20.30 h 
Sala Montsalvatge

Les Anxovetes
Presentació 
del nou espectacle (d)ones

Divendres 14 de setembre, 20.30h
Sala de Cambra

Veronica Cosedal, veu i percussió 
Natalia Cosedal, veu i percussió 
Eva Fernandez, veu i percussió 
Marisol Palomo, veu i percussió 
Quentin Dujardin, guitarra 
Jonathan De Neck, acordió  

Durada aproximada: 
90 minuts sense pausa

Girona
Cultura


