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Temporada 2021-2022 - 2a. Temporada commemorativa del Centenari 

Teatre FORTUNY  -  Dissabte 16 d’octubre de 2021 - 20:30h 

LOS AURORA 

 
 

             

                                

                       

           



 

 

Programa 

 

 

- Yo he visto mi alma 

- La constelación de la saeta 

- Danza da Lua 

- La flor del oro 

- Manos del día 

- Aire de Nocturno 

- Noche africana 

- La Aurora 

- Canción desesperada 

 

- Astruiana 

- Polo 

- Anda jaleo 
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Espònsors: 

 

 

 

 

 



 

Los Aurora 

 

Los Aurora neix el 2016 arran d'un encàrrec de l'Auditori de Barcelona. Sota els auspicis d'Enric 
Palomar, en els seus inicis la formació navega entre el flamenc i el jazz, Lorca i Falla, Dante i Pedrell, el 
tradicional i el contemporani. 

Aquell concert "puntual" a l'Auditori va resultar ser la llavor d'un projecte que molt aviat es va consolidar 
en l'estudi. En 2017 la formació va enregistrar el seu primer disc, Aurora (Taller de Músics), gràcies al 
qual recorren múltiples escenaris nacionals i internacionals. Amb la seva particular fusió d'estils, Los 
Aurora toquen en festivals i sales a Corea, Canadà, Xile, Hongria, Alemanya, Israel, Polònia, Islàndia o 
Rússia, a més de bona part del territori espanyol. Gràcies al rodatge del seu espectacle, el grup va 
enriquint el seu estil, incorporant elements d'electrònica o rock als ja esmentats. 

El 2018 són escollits per obrir el Festival Ciutat Flamenco i per actuar a la gala inaugural de la fira 
internacional WOMEX. En 2019 recorren la península gràcies a la selecció de la banda en convocatòries 
d'AIE i Girant per Sales. La banda comença 2020 viatjant al Canadà i Xile, però a causa de l'emergència 
sanitària mundial s'ajornen diversos dels compromisos previstos per a la resta de l'any: New York 
Flamenco Festival al Lincoln Center, Montreal Jazz Festival, Jazzahead! o Primavera Sound PRO. 

Actualment la banda està treballant en la composició del seu segon disc d'estudi, que veurà la llum a 
principis de 2021, i perquè l'espera sigui més amena acaba d'editar un àlbum en directe enregistrat el 
2019 a Bonn, Alemanya. 

Els integrants de Los Aurora són: Pere Martínez (cant), Max Villavecchia (piano), Javier Garrabella (baix 

elèctric) i Joan Carles Marí (bateria), acompanyats pel ball de José Manuel Álvarez.  Han col·laborat amb 

artistes com Band-Dulda (Corea), Pascuala Ilabaca (Xile) o l'Orquestra Simfònica Fusió (Sant Cugat de 

Vallès), entre altres. 

Equip tècnic: Gerard Porqueres (Tècnic de so) / Àngel Guilañà (tècnic de llums) 

www.losaurora.com 

 

Amb la col.laboració de: 

 

 

                                                       

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

http://www.losaurora.com/
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  Associació de Concerts de Reus 
www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 

 

 

 Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

 Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

 43201, Reus    Instagram: associació_de_concerts 

 Email:    

 associacioconcertsreus@yahoo.com      

 info@associacioconcertsreus.cat                    
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