CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA
Dimarts 30 d’octubre de 2018 a les 20.00 hores
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Saló d’actes
Barcelona
“Europa i Amèrica”

RAFA ROCA piano

EUROPA
Richard WAGNER (Alemanya, 1813 - Itàlia, 1853)

Processó d'Elsa (extret de Lohengrin)

Claude DEBUSSY (França, 1862 - 1918)

Pagodes (extret de les Estampes)

Camille SAINT SÄENS (França, 1835 - 1921) /Nina Simone (EEUU, 1933- França, 2003)
Francis POULENC (França, 1899 - 1963)

Mon coeur s'ouvre a ta voix

Improvisació 15 (Homenatge a Édith Piaf)

AMÈRICA
Ernesto LECUONA (Cuba, 1895 - Espanya, 1963)
Heitor VILLALOBOS (Brasil, 1887 - 1959)

Samuel BARBER (EEUU, 1910 - 1981)

La comparsa (extret de les Danzas afrocubanas)
Valsa da dor
Bachiana Brasileira 4: Prelude
Pas de deux (extret de Souvenirs)

George GERSHWIN (EEUU, 1898- 1937)

Tres preludis

Rafa Roca neix a Barcelona al 1996. Va començar els estudis clàssics reglats als 9 anys a l'escola Jordi Ricomà, però els va interrompre
aviat a favor d'una formació clàssica y moderna. Als 17 anys va reprendre els estudis reglats de música clàssica al Conservatori
Professional del Liceu amb els professors Llorenç Reboud i Benjamí Santacana. Ha participat en cursos i màster classes amb pianistes
com Jordi Vilaprinyó, Noriko Ogawa, John Byrne, Marianna Prjevalskaya, Vadim Gladkov, Oleg Marshev i el cellista Ben Davies, entre
d’altres.
El seu interès per tota mena de música l'ha portat a participar en projectes molt variats, des de recitals clàssics a l'Auditori Axa i el
Teatre Auditori de Sant Cugat a concerts al Saló del Manga de Barcelona o inclús un duet amb Chick Corea durant un dels seus
concerts. Sempre compromès amb la música no programada freqüentment a les grans sales de concerts, i en especial amb el segle XX,
els seus programes aposten per la varietat i la unitat temàtica.
Actualment està cursant el grau superior d'interpretació al Conservatori del Liceu amb el pianista Daniel Ligorio alhora que manté els
seus projectes moderns, com el grup Portbou.

www.racba.org

www.fomentdelaclassica.cat

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)
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Correu electrònic ......................................................................................................................

