
Ismael Dueñas & Abril Sanglas
presenten

Espectacle musical i poètic

Idea original i composició musical
Ismael Dueñas

Poemes 
Víctor Català

Amb

www.ismaelduenas.com

Ismael Dueñas, piano i veu
Abril Sanglas, veu

de Víctor Català

Duració de l'espectacle: 50 minuts

Lo cant dels mesos

https://www.ismaelduenas.com/
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Ismael Dueñas, reconegut compositor i pianista badaloní amb més de 20 anys de
trajectòria, autor d'àlbums com 'Jazz Ateu', 'Pianisme Il·lustrat' i 'Cantautisma', entre
d'altres, en col·laboració de l'emergent cantant Abril Sanglas, sorgida del món del teatre
musical i formada a l'Institut del Teatre de Barcelona, ens presenten una apassionant
revisió musical d'aquesta obra no tant "coneguda" i acabada de reeditar de Víctor Català. 

'Lo cant dels mesos', obra recent recuperada de Víctor Català, fou en realitat la seva
primera obra completa, la primera en poesia i la primera on Caterina Albert utilitza el
pseudònim de Víctor Català, nom ja cabdal i clau per la narrativa moderna catalana. En
aquesta obra, ens mostra la Català poeta en un recorregut oníric per les estacions de
l’any, viscudes des del món del camp, amb les seves meravelles i inclemències. Una obra
que ens parla del misteri de la natura i de la creació, així com del costumisme popular,
l'esperança, el recolliment i l'amor, de vegades amb tendresa o dol i d'altres amb misteri i
simbolisme.

Ismael Dueñas i Abril Sanglas, després de trobar-se per interpretar junts temes propis a
piano, veus i guitarra, ara posen música i converteixen en cançó cada un d'aquests cants
de Víctor Català. L'espectacle 'Lo cant dels mesos' que presenten en format concert, a
piano i dues veus, és una idea totalment original i inèdita que mai abans s'ha fet. 

Presentació 
del projecte
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La música
Quan el músic Ismael Dueñas va encarar la musicació dels poemes,
encisat per la meravellosa reedició de 'Lo cant dels mesos' a cura del
poeta Enric Casasses, es va deixar portar, literalment, pel ritme dels
prodigiosos versos de la Català allà on el portés el viatge. Sense que fos
quelcom premeditat, van sorgir sonoritats que ens poden recordar a les
'Impressions íntimes' de Mompou, als pastorals tradicionals, fins al pop-
folk de Dylan o Pete Seeger o bé, el d'arrels catalanes com els primers
discs de Pau Riba, fins a harmonies pop dels més èpics Beatles o
Supertramp. També es deixa sentir aquí la petjada del jazz que forma
part del bagatge d'Ismael Dueñas, així com en coherència i continuació
dels seus darrers discs 'Pianisme Il·lustrat', pel que fa al piano
impressionista i minimal, i al disc 'Cantautisma', pel que fa al cant i els
aires pop i folk. Val a dir que amb l’Abril, les cançons de 'Lo cant dels
mesos', han agafat una doble volada. Per una banda, les melodies són
perfilades eficaçment i enlairades per la seva veu prodigiosa i sensible, i
per altra banda, la dansa de les dues veus és present en tot moment,
creant un juganer i sovint calidoscòpic trenat melòdic d'harmonies i
frases que conflueixen en una única textura, juntament amb la d'un dels
grans protagonistes de l'espectacle, el piano de Dueñas. 
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Multimèdia

https://www.youtube.com/watch?v=ThuVcueajgY

Vídeo resum de l'espectacle a duet i en directe amb la col·laboració especial de 
la ballarina Tanit Graffelman i el cor de veus La Tremenda. 

Filmat al 27 de Març de 2022, Dia Mundial del Teatre, al Centre Artestà Tradicionàrius

Actualment, estem treballant en el disc de 'Lo cant dels mesos'
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Enllaç a dues maquetes

https://soundcloud.com/abrilsanglas/sets/lo-cant-dels-mesos
https://www.youtube.com/watch?v=ThuVcueajgY
https://soundcloud.com/abrilsanglas/sets/lo-cant-dels-mesos


Preus
2022-2023

ESPECTACLE A DUET 
 

Un viatge musical, escènic i sonor a través de la poesia de Víctor Català.
Un espectacle pensat per teatres, auditoris, espais culturals, festivals, cicles, etc.

 
1.200,00€ + IVA 

 
 

Requereix: 
Piano acústic 

Tècnic de llums i so 
Microfonia i equip de so

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECTACLE A DUET
PETIT FORMAT

 
Una proposta musical de petit format, 

més propera i familiar per donar a 
conèixer la poesia de Víctor Català. 

Un proposta pensada per espais més 
petits, com són les biblioteques, centres 

cívics, museus, etc.
 

ENTRE 500,00€ - 700,00€ + IVA* 
 
 
 
 
 
 

*El preu varia segons si la organtizació 
pot facilitar un piano o teclat i/o altres 

necessitats.
 
 
 
 

ESPECTACLE  A DUET 
AMB COL·LABORACIONS

 
Complementem l'espectacle amb la 

col·laboració d'un o varis músics, una 
ballarina i/o un cor de veus. 

 
 
 
 

A PARTIR DE 
1.500,00€ + IVA 

 
 
 
 

Requereix:
Piano acústic 

Microfonia i equip de so
Tècnic de llums i so 
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Trajectòria

Ismael Dueñas és un pianista i compositor
d'una reconeguda trajectòria dins el jazz
nacional, amb diversos àlbums al seu nom que
el van situar com una de les joves promeses de
l'escena. El seu esperit inquiet ha fet que no
hagi parat d'obrir-se a nous horitzons, nous
conceptes i portar la seva música a altres estils i
disciplines, musicant així, peces audiovisuals,
performances plàstiques, peces de teatre,
dansa, etc., sempre sent fidel a la seva veu
interior i petjada personal. En els últims anys,
ha creat multitud de projectes i col·laborat amb
llarg nombre d'artistes de jazz, pop i indie de
renom internacional. També, en el món de les
arts escèniques i en institucions com l'Institut
del Teatre, on n'és director musical i
acompanyant de dansa. El seu últim treball
'Cantautisma (2020)', el portà a fer una passa
més enllà de la música instrumental,
reinventant-se a si mateix com a cantautor a
guitarra i veu.

Per més informació visita el web
www.ismaelduenas.com

d'Ismael Dueñas

Escolta la música d'Ismael Dueñas a Spotify
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https://open.spotify.com/artist/0dJ197YQk1mCNojHypgaSA?si=WkbWP-WvQLmNWT81Eh6fsQ
https://www.ismaelduenas.com/


Contractació
Ismael Dueñas
oficinajazzateu@gmail.com
+34 679 86 52 37 | www.ismaelduenas.com
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https://www.instagram.com/ismael.duenas/
https://www.youtube.com/user/oficinajazzateu
https://www.facebook.com/Ismael.Duenas.music/
https://open.spotify.com/artist/0dJ197YQk1mCNojHypgaSA?si=vCUt5cQqR_arcUNfTQTjLg

