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Que mi obra se escuche en el 2020... y en el 3000 también, porque la
música que hago es diferente. En 1955 empezó a morir una forma de
ejectuar el tango para que naciera otra.

Soy un hombre de tango, mi música hace pensar: a los que aman el tango y
a los que quieren la buena música.

Tuve dos grandes maestros: Nadia Boulanger y Alberto Ginastera. El tercer
maestro es Buenos Aires, me enseñó los secretos del tango.

No soy un chanta. Mi música podrá gustar o no, pero nadie va a negar su
elaboración: está bien orquestrada, es novedosa, de este final de siglo XX, y
tiene olor a tango, por eso es tan atractiva en todo el mundo.

TENGO UNA ILUSIÓN:



Astor Piazzolla va néixer l'11 de març del 1921 a Mar de Plata. És per aquest
motiu que el grup musical Aires de Tango vol homenatjar el centenari del seu
naixement amb una proposta que no persegueix un propòsit biogràfic, sinó que
vol explicar alguns aspectes de la seva vida que són desconeguts per la majoria
dels seus seguidors i, fins i tot, per la seva família. Astor era una font
inesgotable de producció de música, d'anècdotes, d'acudits , d'idees... en
definitiva una font de vida.

A través de l'experiència i els relats del guitarrista i compositor Oscar López
Ruiz, el qual va formar part del quintet Piazzolla, volem mostrar Piazzolla com a
músic, es clar, per també com a persona: 

"Ha causado un gran revuelo en el paraíso la llegada de un nuevo ángel burlón.
Sus andanzas se sitúan en el nivel en el que se eternizan magos, duendes,
payasos, saltimbanquis, poetas, músicos y otros artistas. Amigo de las bromas
más diversas, esconde las liras de los angelitos, ata las alas de los más veteranos
en cuanto éstos se descuidan." 

Oscar López Ruiz

Triunfal
Adiós Nonino
Invierno
Porteño
Ave Maria

Oblivion
Che tango che
Muerte del ángel
Balada 

       para un loco

LA PROPOSTA

REPERTORI



MEDIA

ESCOLTA'NS

https://youtu.be/jhqsELcaKQ8

https://youtu.be/jhqsELcaKQ8
https://youtu.be/jhqsELcaKQ8
https://youtu.be/jhqsELcaKQ8


ISABEL MEDINA, CONTRABAIX Professora de piano, piano jazz, contrabaix, violí,
harmonia clàssica i moderna, ha dirigit la Jove Orquestra Iluro de Mataró.Entrà a
l’Escola Superior de Música del Liceu de Mataró a l’edat de vuit anys, amplià la seva
formació musical al Conservatori de Música del Liceu de Barcelona. Com a
compositora ha estat autora de peces per a orquestra, piano, violí i tenora, així com
de més d’una trentena de sardanes i ha obtingut varis homenatges de diverses
entitats culturals per la seva trajectòria en el món de la sardana. Ha obtingut el 2n
premi en categoria A i el 2n en categoria B en el concurs de Composició de Música
de Cambra Joaquim Maideu, celebrat a Vic els anys 1999 i 2000. Ha escrit el mètode
“Petit Compositor” (dos volums) edicions catalana i castellana a l’Editorial Boileau.
Participa en Orquestres de Ball, “Litoral” com a teclista, amb Orquestres de Sarsuela,
“Amics de Gràcia” Orquestres clàssiques, “Jove Orquestra del Vallès” Grups de Jazz,
Banda municipal de Mataró amb el Saxo baríton i ha col·laborat amb el grup "Che
Tango" com a Contrabaixista. Compositora de temes musicals per pel.lícules mudes
amb el grup “New Age Quartet Cinema Mut” i Contrabaixista del grup “Aires de
Tango” especialitzat en tangos de Astor Piazzolla.



ARIADNA GABARRELL, VIOLÍ-VEU Inicia els seus estudis musicals al Conservatori Professional
de Música de la seva ciutat natal, Lleida, als 6 anys. Acaba el Grau Professional de Música en
l’especialitat de violí amb les màximes qualificacions. Posteriorment, ingressa a l’ESMUC per
estudiar el Grau Superior de Música sota la tutela de la concertista y pedagoga Eva Graubin. Dos
anys més tard realitza un Erasmus a la Hochschule für Musik und Theater de eipzig i és en
aquesta mateixa escola on finalitza el Grau Superior de Música amb el catedràtic Roland Baldini i
la concertista Kathrin ten Hagen. Ha rebut classes i consells de músics com: Quartet Casals,
Vögler Quartett, Markus Thomas, Gilles Apap o Cibrán Sierra, entre d’altres. En el transcurs de la
seva formació ha estat membre d’ orquestres joves de prestigi com la JONC (Jove Orquestra
Nacional de Catalunya), l’OJIPC (Orquestra jove dels Països Catalans), la JONDE (Joven
Orquesta Nacional de España) o la Baltic Youth Philharmonic. Posteriorment col·labora i forma
part d’orquestres i ensembles professionals com: GiOrquesta, Orquestra de Cambra del Penedès,
Orquestra Camera Musicae, CaTmerata o LleidArt Ensemble, entre altres. Ha estat guardonada
en concursos d’àmbit nacional com el Concurs l’Arjau o el Concurs instrumental Sant Anastasi. Ha
tocat sota la batuta de grans mestres com: Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Jaime Martín, Miguel
Romea, Xavier Puig o Lutz Köhler. L’any 2013 guanya una beca per tocar amb l’Orquestra de
Cambra de Halle a Alemanya. Ha realitzat el Màster Universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d' Idiomes
en l'Especialitat de Música a la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i el Máster Universitario
en Interpretación musical e Investigación Performativa a la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
amb professors de gran renom i projecció com Frederieke Saeijs, Yuval Gotlibovich, Raquel Castro
o Manuel Guillén. A més compta amb el  Grau en Psicologia per la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Actualment compagina la seva vesant interpretativa i creativa amb la docència
del seu instrument en centres com el Conservatori Municipal de Música de Badalona i Escoles de
Música de la ciutat de Barcelona.



CARLES HOYO, GUITARRA Neix a Palma de Mallorca on comença els seus estudis de guitarra amb el
mestre Pere Fiol, posteriorment es trasllada a Barcelona i segueix la seva formació amb Maria de Lluc
Coli. Estudia a l’Escola Luthier amb el mestre japonès Sadahiro Otani i més tard el Grau Superior
d’Interpretació al Conservatori Superior de Música del Liceu on es gradua sota la tutela de Guillem
Pérez-Quer, assolint el nivell d’excel·lència. També ha rebut Master Classes i consells de professors de
renom com Carles Trepat, Leo Brouwer, Romilio Orellana, Michel Grizard, Rodrigo Nefthalí, Marcos
Puña, Yorgos Arguiriadis i Santiago Figueras entre d’altres. És guardonat amb el tercer premi en la
màxima categoría al II Concurs Internacional Guitarras Raimundo celebrat a València l'any 2019. Ha
realitzat concerts i recitals arreu d’Espanya i és membre del Vounó Duo juntament amb el saxofonista
Ferran Planas i de Itis Duet juntament amb la flautista Elena Salgado.
Forma part del 22 Strings Quartet des de l'any 2017 amb el qual ha actuat a diversos cicles i festivals
musicals arreu de Catalunya incloent també una gira per la Xina. Ha sigut membre del Quartet de
Guitarres Figueral amb el qual ha participat en el concert Homenatge a Leo Brouwer 2016 a l’Auditori
del Consevatori Superior de Música del Liceu, i participant també a l’Acte de Graduació dels centres
artístics superiors de la Generalitat de Catalunya el mateix any.
Ha tocat en diverses ocasions com a solista amb l’Orquestra de Cambra de Sabadell dirigit per Jordi
Montoliu i també ha sigut solista juntament amb el guitarrista i compositor Jose Galeote al Palau de la
Música acompanyat per l’Orquestra Filharmonía Iberia dirigida per Cesario Costa. Ha estat convidat
també com a solista al I Festival Internacional de Música de la Costa Daurada – Salou 2017. També
participa com a solista de l'obra Pell Pintada per a guitarra i orquestra de cordes del compositor Jose
Galeote tocant el primer moviment a l'estrena de l'obra a l'Auditori de Barcelona a la final del XIV
Certamen Internacional de guitarra de Barcelona Miquel Llobet 2017. És Arquitecte Tècnic per la
Universitat Politècnica de Catalunya, i està especialitzat en acústica arquitectònica.
Actualment compagina la seva trajectòria concertística amb la docència la qual fa més de 15 anys que
exerceix. Ha sigut professor de guitarra a l’Escola de Música Fusió de Sant Cugat i actualment és
professor i cap de departament de guitarra a l’Escola Pia de Sabadell i professor de guitarra a l'Escola
Municipal de Música de Vic.



HUG VILAMALA, PIANO Va cursar els seus estudis de Grau Superior i Màster en Interpretació
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) sota
l’ensenyament de Vladislav Bronevetsky i Denis Losev, acompanyant-ho de
classes magistrals amb figures pianístiques de primera línia com Anna Guijarro, Jacques
Rouvier,Albert Nieto, Edouard Oganessian, Claudio Martinez Mehner, Denis Losev,
Ilja Scheps, Mykola Suk, Pascal Devoyon, Tatiana Zelikman i Eldar Nebolsin, entre
altres; sovint participant en cursos i concerts a Itàlia, Rússia, França i a la resta de l’Estat. 
En l’àmbit de la música de cambra, amb el qual manté un estret vincle, ha rebut consells de
part de figures com Pièrre Reach, Lluís Claret, el Quartet Casals o Sarah Whithney, fet que l’ha
portat recentment a ser seleccionat pel Lincoln Center de Nova York per a realitzar una gira
per Estats Units i Mèxic amb un quintet de Corda. 
Dins de la música de cambra, el seu interès pel Lied l’ha portat a ser alumne de professors
com Francisco Poyato, Alan Branch, Arthur Schoenderwoerd, Wolfram Rieger o Peter Schreier,
i aquesta formació rebuda li ha permès tocar en diversos escenaris i cicles, entre els que destaca
la XII Schubertíada, acompanyat per la soprano Anabel Pérez Real i enregistrat per
Catalunya Música o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre
altres. Recentment ha guanyat el 1r Premi del Curs Internacional de
Lied, organitzat per Juventudes Musicales de Españaamb la soprano Anabel Pérez Real i el 2n
Premi del XI Concurso Internacional de Piano “Villahermosa” (Mèxic). Actualment compagina
la seva activitat concertística en formacions de cambra i en solitari amb la seva formació
pianística i la seva tasca com a docent al Conservatori de Reus.



JOSEP VILA, ACORDIÓ Inicia els seus estudis musicals a l´Escola Municipal de Música de Palau
Solità i Plegamans. Va continuar els seus estudis al Conservatori professional de música de Sabadell
en l´especialitat d´acordió. Finalitzà el Grau mitjà l’any 2005 sent guardonat amb Menció d´Honor.
L´any següent va accedir a l´Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) en l´especialitat d
´acordió amb el profesor Iñaki Alberdi on ha estat llicenciat l’any 2010, sent becat l’últim any per la
beca Anna Riera pels seus mèrits acadèmics.
Ha realitzat diferents cursos i classes magistrals amb prestigiosos pedagogs i intèrprets de l'acordió
com son Miren Iñarga, Carlos Iturralde, Oleg Sharov, Jacques Mornet, James Crabb, Geir
Draugsvoll, entre d’altres.
Ha estat guardonat amb nombrosos premis, tant en la modalitat solista, com música de cambra i
orquestra. Cal destacar la Medalla d´Or al Festival Nacional d’Acordió (Arrasateko Akordeoi
Lehiaketak) de Mondragón en modalitat solista, finalista en el Certamen Nacional d’Acordió
(Arrasateko Akordeoi Lehiaketak) de Mondragón en modalitat solista, el primer premi en el
concurs internacional de Castellfidardo (Itàlia) amb l’Orquestra d’Acordions de Sabadell, segon
premi en el Concurs d’Interpretació Musical l’Arjau amb el grup Tangus Quintet o finalista amb
Vanguard Duo al concurs Internacional La Porta Clàssica i Mirabent i Magrans de Sitges.
La seva visió musical ha donat a lloc a la interpretació de diferents estils i projectes dels quals
destaquen: la participació a diferents Festivals de música clàssica, contemporània, tradicional i jazz,
participació al projecte Educatiu Cantània de l’Auditori de Barcelona, gravació per a pel·lícules o la
participació amb diferents bandes musicals com a solista. Amb Morphosis Ensemble realitza una
tasca de divulgació de la nova creació que els a portat ha estrenar obres a diferents festivals de
Mallorca, Madrid, Londres i Luxemburg.
Cal destacar també la seva tasca com a pedagog a diferents escoles i conservatoris de tot
Catalunya. La seva metodologia es basa en mostrar les possibilitats tècniques i interpretatives de
l’instrument a diferents perfils d’alumnes, utilitzant diferents estratègies i adequant el repertori
original o adaptat a la diversitat de l’alumnat. L’objectiu és donar el màxim de  coneixements a tots
els nivells, amb constància, disciplina i treball i fer gaudir de la música el màxim possible. 
Actualment imparteix classes a l’Escola i Conservatori de Música de Terrassa i l’Escola Pia de
Sabadell. Alhora porta a terme un programa més personalitzat de classes particulars, adaptant les
classes segons el perfil i les necessitats de l’alumnat.



CONTACTE

Escriu-nos a:

airesdetangobcn@gmail.com

Segueix-nos a:

https://www.facebook.com/airesdetangobarcelona/
https://www.instagram.com/aires.detango/
https://twitter.com/AiresdeTangoBcn/status/1270061306813444096
https://www.youtube.com/channel/UCAhSuaNj96r56YK7DZibmSA
http://gmail.com/

