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Dissabte 2 de juliol, a les 22.30 h.
Plaça Antoni Roig i Copons

Tres
Concert de cançó d’autor - pop - rock
Actuació gratuïta

TRES neix l’any 2000 en format de duet acústic, a dues 
veus, baix i guitarra i el formen Jordi Suñé i David 
Morlà. Des de llavors ha realitzat desenes d’actuacions 
al llarg de tot el país.

Després d’una parada, tornen amb un disc sota el braç, 
“La sal de la mar”, amb força i amb ganes d’explicar 
aquestes noves cançons per tota la geografia. TRES 
barreja cançó d’autor amb sons elèctrics de banda de 
rock i es presenten en format duet i amb banda. La 
formació presenta 11 temes tranquils inspirats en el 
mar i la platja amb un so proper a la cançó d’autor, amb 
tornades enganxoses i sons elèctrics. 

La sal de la mar va ser nominat a dues categories dels 
Premis Enderrock, millor disc de pop rock del 2015, i 
millor portada de disc.

La Regidoria de Cultura aposta aquest 
estiu del 2016, per vuitè any consecutiu  

pel Cicle de Concerts Roca Foradada. 
El cicle constarà d’actuacions d’estils 

diversos, en entorns privilegiats de gran 
bellesa, per arribar a un públic nombrós.

A part dels concerts de la Roca Foradada, 
s’ampliarà durant l’estiu l’oferta musical 
amb concerts de la Coral Santa Rosalia,  

del Festival Pianissimo Live  
i de l’Obra Musical de l’Orgue Barroc.

  @AjTorredembarra    
#RocaForadada

Organitza:

Amb el suport de:

Venda d’entrades a la Regidoria de Cultura *  
i una hora abans a taquilla.

Amb l’adquisició conjunta d’entrades de tres concerts  
del cicle, podreu gaudir d’un val d’accés a l’aparcament  

del Port Esportiu de Torredembarra pels dies dels concerts.

* C/Capella, 6
  Tel. 977 643 888
  De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. 



Divendres 22 de juliol, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Port Bo
Concert d’havaneres
Entrada: 5€

El grup Port Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafrugell 
amb motiu de la presentació del llibre: Calella de 
Palafrugell i les havaneres. El trio inicial, format per 
Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató, era sovint 
acompanyat al piano pel mestre Frederic Sirés, autor 
de l’havanera:  La gavina. El grup, juntament amb 
altres amants del gènere, és l’impulsor de la cantada 
d’havaneres de Calella de Palafrugell, i ha participat en 
totes les edicions.  

A més de participar en les cantades més importants de 
Catalunya, ho han fet també arreu del món.

Durant les diferents etapes del grup s’han enregistrat 
23 discos, amb més de 220 temes diferents. El repertori, 
heretat en gran part dels vells cantaires de Calella, està 
format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, 
balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc.

En l’actualitat el grup el formen, Pep Nadal, tenor; Irineo 
Ferrer (Mineu), baríton i Carles Casanovas, veu baixa, 
guitarra i direcció musical.

Divendres 8 de juliol, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Joan Rovira
Concert de cançó d’autor - pop 
Entrada: 5€

Internet i les xarxes socials continuen nodrint l’escena 
catalana de propostes musicals de qualitat que calen 
ràpidament. Joan Rovira n’és un clar exponent. S’ha 
fet amb un públic fidel en molt poc temps, pujant al seu 
canal de Youtube clips casolans on interpretava les 
seves cançons en directe, sense filtres ni intermediaris. 

Amb aquest suport a Internet, el músic ebrenc ha 
publicat Peix sense espina (Satélite K, 2015) i ha 
sortit de gira amb la seva banda per tot Catalunya. 
L’excel·lent rebuda del seu debut discogràfic per part 
de la crítica, públic i programadors li ha guanyat, amb 
tot mereixement, el Premi Enderrock 2016 a l’artista 
revelació de l’any. 

En els seus concerts, Joan Rovira uneix la música més 
enèrgica i festiva, amb la més personal i autèntica, la 
que surt directament del cor, aconseguint una doble 
connexió amb el públic per la vessant més alegre 
i animada i també per la més directa i íntima. Un 
artista capaç de fer emocionar i ballar a la gent amb 
naturalitat i bon humor.

Divendres 5 d’agost, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Cobla Reus Jove 
Concert de cobla
Entrada: 5€

La cobla Reus Jove va presentar-se el 22 de 
novembre de 1997, fruit de la iniciativa d’un grup de 
joves, amb l’interès de fer música de cobla i oferir 
un bon treball en les seves actuacions, millorant a la 
vegada el seu nivell musical.

L’extens treball de la Cobla es tradueix musicalment 
en un ampli i variat repertori que comprèn no només 
les sardanes, sinó que també treballa el camp de la 
música lliure per a cobla, és a dir, balls vuitcentistes, 
la música de concert, les obres per a cobla, danses 
d’esbart. Una altra vessant de l’activitat de la cobla, 
és tot allò que té relació amb les Festes Majors amb 
l’acompanyament musical d’elements del seguici festiu. 
La cobla ha tingut diverses experiències musicals amb 
altres directors convidats que han volgut aportar els 
seus coneixements. Des del gener de 2003 la direcció 
musical de la cobla està al càrrec del jove director 
Francesc Gregori.

Dilluns 15 d’agost, a les 22.30 h.
Plaça de l’Església de Clarà 

The Gourmets Vocal Quartet
Concert de gospel & soul
Entrada: 5€

Formació de “jubilee quartet” i partint de les arrels 
de la música afroamericana, The Gourmets Vocal 
Quartet s’endinsa en el gospel i el soul, a l’estil de 
grups mítics com The Golden Gate Quartet, The Dixie 
Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers.

L’oferta musical de The Gourmets Vocal Quartet 
es basa en el so vibrant de quatre veus solistes, 
perfectament harmonitzades, que ofereixen un gospel 
fresc i potent, de gran qualitat.

The Gourmets Vocal Quartet presenta els seus 
concerts des d’una perspectiva musical i humanista, 
com una forma de donar a conèixer aquests cants 
que van ajudar a milions d’éssers humans a suportar 
l’esclavitud, però també a transmetre plans de 
fugida cap a la llibertat.

Divendres 26 d’agost, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Anthus
Concert de jazz
Entrada: 5€

Inquiet i ambiciós, Anthus està considerat una de 
les millors veus masculines del Jazz del moment. 
Cantant i arranjador, ens proposa un passeig pels 
clàssics del Jazz dels Estats Units amb ritmes de 
Swing, Samba i Funk i per composicions de les icones 
més transcendents d’aquest gènere. Amb la seva 
característica veu, Anthus els interpreta donant-los 
un toc íntim i del tot original.


