Peix Fregit
18 DE D’ABRIL de 2016 – 19.00 h

Cicle Tardes al Palau
Sala de Concerts

Pere Molina, primera veu i guitarra
Jordi Tormo, tercera veu
Norbert Torrecillas, acordió i segona veu

I
1. Mi madre fue una mulata (havanera anònima)
2. Cubanita preciosa (havanera anònima)
3. No volveré (valset mexicà) Manuel Esperón / Ernesto Cortázar
4. Luz que brillas (havanera anònima)
5. Salió de Jamaica (havanera anònima)
6. El clavel (valset anònim)
8. Mariner de terra endins (havanera) Narcisa Oliver / Josep Bastons
9. La barca xica (havanera) Rafael Llop / Josep M. Roglan
10. Ulls verds (havanera) Josep Miquel Servià / Ricard Viladesau
11. Pescador sóc d’una cala (valset) Carles Casanovas / Jaume Burjachs
12. L’Empordà (sardana) Joan Maragall / Enric morera

40’

II
1. Lamento esclavo (havanera) Aurelio Riancho / Eliseo Grenet
2. Lágrimas negras (son) Miguel Matamoros
3. Pensa en mi (balada) Agustín Lara (versió catalana de J. de Mestres)
4. Cap a tu (havanera rumba) Tòfol Mus / Josep Bastons
5. Veinte años (havanera) Guillermina Aramburu / M. Teresa Vera
6. Pels camins que té la mar (cançó mediterrània) Josep Martí Clarà “Bepes” / Ricard Viladesau
7. Paraules d’amor (cançó) Joan Manuel Serrat
8. Lola la tavernera (havanera rumba) Carles Casanovas / Josep Bastons
9. Rosa el mar (balada) Josep Martí Clarà “Bepes” / Ricard Viladesau
10. Sácale la punta al lápiz (guaracha) Ricardo Palau / Marcos Perdomo
11. La bella Lola (havanera anònima)
12. El meu avi (havanera) J. L. Ortega Monasterio

40’

Peix Fregit
El grup d’havaneres Peix Fregit va quedar formalment constituït en ser convidat a participar en una de les
primeres edicions de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell (1974). La seva activitat arrenca l’any 1972,
però va ser el 1974 quan va participar en la cantada de Calella, en què va tenir la necessitat de trobar un nom.
El nom del grup està estretament lligat a la vila de Palafrugell. Un antic poema anònim del segle XVII defineix
aquesta població amb l’expressió: “PALAFRUGELL, PEIX FREGIT i jurioles a la brasa...”.
Al llarg de la història han passat pel grup set persones, a més dels components actuals, que són:
Pere Molina: primera veu i guitarra des del 2013. Anteriorment va fundar el duet Àmfora i posteriorment formà
part del grup L’Empordanet. Canta la primera veu i s’encarrega de l’acompanyament de la guitarra.
Jordi Tormo: tercera veu des del 1987. De ben jove vinculat al cant coral i amb incursions esporàdiques al món
de l’òpera de bracet de Francisco Kraus i Dalmau González. Ha “mamat” l’havanera des de la infantesa.
Norbert Torrecillas: acordió i segona veu des del 2008. Actiu al món de la música des de ben jove en diverses
formacions musicals. Pianista i acordionista titulat, incorpora al grup el so inconfusible del seu acordió.
Principals actuacions del grup Peix Fregit
El grup ha donat a conèixer les seves cançons arreu de tot Catalunya, a Madrid, Valladolid, Illes Canàries, Getxo,
diverses ciutats europees (Marsella, París, Ais de Provença, Brussel·les, Munic, Berlín, Hessen, Luxemburg, la Haia i
al Japó, en una gira de quinze dies per les principals ciutats: Tòquio, Osaka, Nagoya, Yokohama..., per a la celebració
del Sant Jordi’s Day).
La seva discografia inclou 16 treballs, el darrer dels quals, dit i fet, és del 2014. Peix Fregit té en preparació un
disc en directe que veurà la llum ben aviat.

Fes Palau, fes-te'l teu!
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