
  

EL BOUQUET ARRIBA A LA SEVA SETENA EDICIÓ 
Música, patrimoni i vermut ressonaran entre els espais de la setena 
edició del Bouquet Festival de Tarragona. Des de l’any 2013 el 
Bouquet emergeix com un festival únic a la ciutat amb un segell 
diferencial: maridar gastronomia, ciutat i cultura.

Consolidat dins la programació de l’agenda cultural de la ciutat de 
Tarragona el Festival ha omplert espais com les voltes del Circ Romà, 
la Casa Canals, el Teatret del Serrallo o el claustre del Seminari. 
Enguany, a través de sis concerts, s’inaugurarà l’edició des de la Casa 
Canals – des d’on també es podrà gaudir del Concurs 
Internacionals de Focs amb vistes privilegiades —, el Teatret del 
Serrallo i el claustre del Seminari. 

La proposta musical, amb concerts de petit format i aforament 
reduït, busquen la calidesa de les nits d’estiu de Tarragona i la 
proximitat amb la música en directe i els músics. Un dels objectius és 
apropar la màxima varietat d’estils al públic, des de tangos i ball, al 
jazz més clàssic i experimental, al flamenc i també la música 
clàssica.

Aquest 2019, des de la direcció artística del festival, s’aposta per 
una programació on formacions d’arreu de l’estat convergeixen 
amb els músics de la zona creant així una potent xarxa cultural.
En un ambient íntim els concerts es dividiran en dues parts seguint així 
la filosofia del Bouquet: concert i tastet gastronòmic amb vermut.
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SIS CONCERTS, TRES CICLES, TRES ESPAIS 
Com cada any els concerts començaran a les 21h i tindran una durada 
aproximada d’una hora. La setena edició es distribuirà en tres cicles 
marcats per un estil propi lligat a cada espai:

CICLE MÚSICA FOLK a la CASA CANALS 
Com ja és tradició al festival, els dies 5 i 6 de juliol, es podrà 
gaudir del “Concurs Internacional de Focs Artificials” de 
Tarragona des del terrat de Casa Canals, un cop finalitzat 
el concert i abans de la part de tast i vermut.

5 de juliol - Concert Inaugural - FETÉN FETÉN
Reconegut grup de folk format per Diego Galaz i Jorge 
Arribas que duen a Tarragona un projecte avalat  per 
dos Premis nacionals de Música. Entre d’altres han 
col·laborat amb Rozalén, Jorge Drexler, Pasión Vega, 
Javier Ruibal o haver estat teloners de la gira de Fito & 
Fitipaldis. 

6 de juliol - GUILLEM ANGUERA
Folk català i de tarragona liderat per Guillem Anguera 
acompanyat per músics de la talla de Xavier Pié, Jorge 
Varela o  Alexis Lanza.

CICLE JAZZ al TEATRET DEL SERRALLO 
26 de juliol - SOMMELIERS
5 dones que provenen del clàssic i que han sabut fer 
seves adaptacions de temes de caire pop, jazzístic. Ens 
presentaran el seu darrer treball “8 a.m”.

2 d’agost - PERE NAVARRO
Lidera el seu propi quintet amb temes de composició 
pròpia. Considerat per la premsa especialitzada una de 
les joves promeses del jazz nacional.

CICLE MÚSICA CLÀSSICA al CLAUSTRE DEL SEMINARI 
9 d’agost - PAULA CORONAS
Una de les pianistes més rellevants a nivell de l’estat, 
ens presentarà un recital de piano solo on combinarà 
repertori romàntic amb espanyol.

30 d’agost - Concert de cloenda - SERRA’S & MARIA 
PARRA TRIO
Format per les germanes SERRA (flauta travessera i 
clarinet) i la pianista Maria Parra, amb un repertori amb 
pes a nivell de compositores i una estrena mundial 
d’una composició de la pianista Maria Parra.
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FETÉN FETÉN 
 CONCERT INAUGURAL 

casa canals divendres 5 de juliol a les 21h

Diego Galaz Violín, violín trompeta, phonoviolín, mandolina, sartén, 
gaviotas. Jorge Arribas Acordeón, flauta travesera,  silla de càmping, 

ala de buitre, castañuelas, basuri.

"Oferim una lectura contemporània de la música tradicional i 
de la música popular de ball, dos gèneres que ens inspiren i 
volem homenatjar utilitzant la imaginació i la creativitat. I és 
que som dos enamorats dels instruments insòlits com el 
xerrac, el violí trompeta o la flauta cadira de càmping". 

El resultat és una música fresca i ballable, del vals al fox trot, 
al xotis, a una jota, una seguidilla, una ronda, un pasdoble o 
una havanera. Un viatge musical que ens farà viatjar de la 
península a altres terres, incorporant ressons balcànics, trets 
manouches, evocacions japoneses, cants de gavina o el 
mateix so del mar.



GUILLEM ANGUERA 
QUARTET 

casa canals dissabte 6 de juliol a les 21h

Guillem Anguera Acordió Diatònic Xavier Pié Saxo Soprano Jorge 
Varela Piano Alexis Lanza Violoncel

Guillem Anguera ens proposa un repertori de música 
instrumental amb temes de collita pròpia, amb l'acordió 
diatònic com a instrument principal, acompanyat de músics 
de luxe amb una gran trajectòria professional. Cançons 
lentes amb gran expressivitat i delicades harmonies, 
juntament amb altres més rítmiques incloses en el seu 
treball "14 km". Aquesta és una ocasió única per escoltar 
aquests temes en una formació inèdita formada per músics 
del Camp de Tarragona, que portaran per primera vegada 
aquest repertori en format acústic.



SOMMELIERS 
teatret del serrallo divendres 26 de juliol a les 21h

Rocio Seligrat Veu Mireia Bartolí Violí Teresa Nogueron Clarinet 
Marta Pons Violoncel Maricel Pons Piano

Premi Martí i Pol 2018. Sommeliers, acostar, acompanyar, 
servir i cuidar un món, el de la música, com els sommeliers 
fan amb el vi. Panoràmica, coneixement profund i 
complexitat. Transmissió dels valors de la clàssica fusionats 
amb la llibertat que somien. A Tarragona, dins del Bouquet 
Festival, ens presentaran el seu últim àlbum "8 a.m", jazz, i 
pop.



  

PERE NAVARRO 
QUINTET 

teatret del serrallo divendres 2 d’agost a les 21h

Pere Navarro Trompeta David Xirgu Bateria Pep Colls Sota
Joan Solana Piano Ferran Borrell Guitarra

Considerat actualment com un dels millors talents del 
panorama jazzístic nacional. Pere Navarro (trompetista, 
pianista, compositor i productor) ens presenta, després del 
reeixit "Perenne", el segon àlbum (com a líder del seu 
quintet) “Pere Navarro Quintet Live in Madrid” gravat en 
directe en la mítica sala madrilenya "Recoletos Jazz".



PAULA CORONAS 
claustre del seminari divendres 9 d’agost a les 21h

Paula Coronas Piano

"Grans poetes al piano". Gran coneixedora de la literatura 
pianística, sobretot l’espanyola, la malaguenya Paula Coronas 
ens ofereix un esplèndid recital on conflueixen les obres de 
compositors romàntics i compositors espanyols amb un 
denominador comú: la poesia com a llenguatge sinèrgic amb 
la música.



SERRA’S & 
MARIA PARRA TRIO 

claustre del seminari divendres 30 d’agost a les 21h

Isabel Serra Flauta Travessera Cecília Serra Clarinet
Maria Parra  Piano

El trio format per les germanes Isabel i Cecília Serra, amb una 
sòlida formació internacional i amb una carrera professional 
impecable s'uneixen, en aquesta ocasió única, amb la 
pianista María Parra. Un trio d'asos que s'alinearan amb la 
voluntat compartida de fer música d’alt voltatge amb un 
repertori protagonitzat per a dones compositores.



CONTACTE PREMSA
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bouquetfestival@gmail.com 
626 257 123
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