
        
 
 
 
 
 
 
 

 V Cicle 
“UNA HORA DE MÚSICA A L’OCAB” 

Concert-espectacle a càrrec de 
 

AIRES DE TANGO 

 Este... Piazzolla, viste? 
 

 

Dissabte 4 de juny de 2016 a les 19.00h 

ENTRADA  LLIURE (LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA) 

Amb la col·laboració de 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AIRES DE TANGO destaca per la íntima connexió entre els seus integrants. La 
seva riquesa tímbrica, la gran sensibilitat, la maduresa, la capacitat emotiva i un toc 
d'humor, fan de cada concert un esdeveniment únic. 
 
El seu repertori es basa en el gènere del tango, versionant obres de diferents estils en 
el seu toc particular d'Aires de Tango. Una de les propostes musicals que duen a 
terme consisteix en recuperar la versió original de les obres del compositor argentí 
Astor Piazzolla, realitzant en cada obra una versió diferent i actual. Aires de Tango 
realitza una important tasca artística de divulgació amb la finalitat d'apropar la 
música d'aquest gran mestre al públic. 
 
Amb l’espectacle “Este... Piazzolla, viste?”, Aires de Tango recupera els grans clàssics 
del mestre argentí Astor Piazzolla entrellaçant música i humor. El compositor va 
suposar una gran revolució en el gènere en transportar el Tango dels carrers fins a les 
sales de concerts i aquest és precisament l'esperit que Aires de Tango vol transmetre 
des de l'escenari. La proximitat i el caliu dels humoristes amb la professionalitat i el 
rigor musical que mereixen les obres i les sales de concerts. Una posada en escena 
d'hora i mitja en dos actes on aconsegueixen que el públic es miri els temes no 
només des de la vessant musical, sinó també des de la vessant més propera i 
personal per aconseguir una immersió total a l'espectacle. 
 
 

PROGRAMA 
 

I PART     II PART 
Adiós Nonino     Soledad 

Invierno Porteño    Milonga del ángel 

Primavera Porteña    Muerte del ángel 

Oblivion     Balada para un loco 

Chiquilín de Bachín 
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Proper concert a l’Auditori Pepita Sellés 
 

ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA 
Concert de cloenda de la temporada 2015-16 

Dissabte 2 de juliol de 2016 a les 19.00h 


