
                                                CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      
                                Dimarts 29 de setembre de 2015 a les 20.00 hores             
                           Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
                                                                                             Saló d’actes                                               
                                                                                                 Barcelona  

“El nostre jazz més català” 
 

METRINOVA 

 
      ILDEFONS ALONSO piano LUCAS MARTÍNEZ saxofon DANI COMAS guitarra MARC CUEVAS contrabaix 

                    
Wayne SHORTER (EUA, 1926)                                                                                               Kleinprints   
 

Ildefons ALONSO (BCN, 1982)                                                                                                Ten & Changes  
Pòtols Rítmics  

Encarnació  
Temptapònica  

XpreSS  
Càntic  

Responsorial  
 

ILDEFONS ALONSO es llicencià en piano clàssic l'any 2007. Tres anys més tard la seva passió per la bateria el 
porta una altra vegada a l'Esmuc per estudiar en l’especialitat de Jazz. Aquest 2015 presenta el seu projecte 
“Metrinova”, el quartet de jazz que lidera, on aboca, tan en interpretació com en composició, tots els coneixements 
adquirits aquests anys d'estudi i d’intèrpret. Mestres com Jo Krause, David Xirgu, Joan Monné, Giulia Valle, 
Elisabeth Raspall, Ignasi Terraza o Lluís Vidal li han obert la porta al llenguatge del Jazz i a la possibilitat de tocar i 
gravar amb músics de l'escena actual del jazz català com Dani Comas, Albert Cirera, Pol Padrós, Marc Cuevas… 
Ildefons Alonso Valls enceta una nova etapa després d'haver assaborit l'èxit amb projectes que s’emmarquen en 
altres estils de música més propers al folk i al pop. Actualment toca amb El Petit de Cal Eril amb qui ha gravat 
l’últim disc “La Figura del Buit” i participa en diversos projectes de Jazz. 
LUCAS MARTÍNEZ es un jove saxofonista que forma part de projectes amb Fèlix Rossy, Alba i Santi Careta. Amb un 
disc propi al mercat i nombroses col·laboracions en altres enregistraments. Recentment ha participat en el disc de 
César Martínez “Garage Sessions”. 
DANI COMAS es un dels guitarristes més preuats de l’escena pop (El Petit de Ca l’Eril, Kase’o Jazz Magnetism, 
Esther Condal), però amb una llarga carrera en el món del jazz més eclèctic (Seitons Tuff, Empty Pockets, Mistyc 
Flugel Horn Band). Properament sortirà el seu disc a duo amb David Xirgu, Éphoke. 
El contrabaixista MARC CUEVAS ha tocat amb Jorge Rossy, Victor de Diego, Ismael Dueñas, Free Art Ensemble, 
Jordi Matas, Santi Careta Grup, Mystic Flügelhorn band, Maika Makovski, Whisper Songs, Jaume Llombart Sextet, 
David Mengual, Oriol Roca…  
www.racba.org                                                                                                                  www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      
Després del concert podeu gaudir d’un magnífic sopar als restaurants Japi Suchibar o Manolete. 

        Menú especial per 20€ presentant l’entrada del concert. Passeig d’Isabel II, 2 i 4 (davant de la Reial Acadèmia) 
 

  
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica  
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 
Nom i primer cognom ........................................................................................................ 
Correu electrònic ............................................................................................................... 
Telèfon/s .................................................................................................................... 

http://www.racba.org
http://www.fomentdelaclassica.cat

