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NIÑA PASTORI, RICHARD GALLIANO QUARTET, MARIA DEL MAR BONET, JUAN 
PERRO I LLUÍS VIDAL, A LA PROGRAMACIÓ DEL 38.2 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CADAQUÉS

Se celebrarà de l’1 al 9 d’agost i es manté l’escenari a s’Olivar de Sa Conca

El 38.2 Festival Internacional de Música de Cadaqués, organitzat per l’Ajuntament de Cadaqués, se celebrarà de 
l’1 al 9 d’agost amb la intenció de consolidar la nova etapa d’obertura musical iniciada l’any pasat pel seu director, 
el músic i compositor Saki Guillem. Així mateix, es consolida la ubicació de l’escenari del festival a s’Olivar de Sa 
Conca, que l’any passat es va adequar com a espai per a concerts i es va revel·lar com un emplaçament idoni per a 
tots els espectacles que s‘hi van celebrar ja que hi poden conviure diferents gèneres musicals.

Seguint la línia d’una programació de qualitat, el 38.2 Festival Internacional de Música de Cadaqués comptarà amb 
la presència d’artistes referents en els seus gèneres com Maria del Mar Bonet, Niña Pastori, Richard Galliano 
Quartet amb Gonzalo Rubalcaba, Richard Bona i Clarence Penn, Juan Perro o Lluís Vidal.

La música simfònica del segle XX també tindrà el seu espai al festival amb la presència de l’Orquestra Simphony 
Prague, que tancarà les actuacions el 9 d’agost amb un repertori d’autors neoclàssics. Seguint la seva vocació 
de plataforma per a artistes emergents, en aquesta edició el festival s’obre al pop-rock amb la presència d’Ix! i 
Raydibaum, dos bons exemples de la renovació estilística d’aquest gènere a Catalunya. Tampoc hi faltarà una 
revisió de la música tradicional a càrrec del Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de Ferreries.
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Centenari de la Costa Brava i centenari Albéniz
Com en l’edició passada, el festival comptarà amb una producció pròpia dirigida per Guillermo Klein amb l’orquestra 
Girona Jazz Project. L’espectacle, que donarà el tret de sortida del festival l’1 d’agost, es titula “Albéniz” i commemora 
el centenari de la mort del compositor de Camprodon. A més, amb aquest espectacle el festival se suma als actes de 
celebració del centenari de la Costa Brava amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.

La filosofia
Històricament, Cadaqués ha estat un poble obert a l’art i a la cultura. Per això, la nova etapa del festival, iniciada 
l’any passat, pretén reflexar l’eclecticisme artístic d’aquesta població apostant per la bona música, sigui del gènere 
que sigui, i alhora donar visibilitat a artistes menys coneguts que poden trobar ressò en un festival de qualitat. La 
direcció es proposa consolidar aquest nou format i situar el Festival Internacional de Música de Cadaqués dins els 
circuits dels grans festivals d’estiu de Catalunya, amb una proposta de qualitat però conservant la seva singularitat 
i la seva personalitat. 

Per això, l’organització intenta assolir més riscos en les propostes anant més enllà dels èxits de sempre, oferint 
propostes molt diferents però seguint el mateix criteri de qualitat. La clau de poder mantenir aquest nivell malgrat un 
pressupost auster és una bona gestió de la inversió, primant els criteris artístics.

D’altra banda, l’organització considera que el festival reforça el model de turisme cultural singular de Cadaqués 
i, alhora, ha tingut una bona acollida per part dels mateixos cadaquesencs. “El poble s’ha fet seu el nou festival 
ràpidament, fins i tot molts crítics amb el canvi de línia l’han acabat abraçant -assegura el director Saki Guillem-. Això 
és perquè hem complert les expectatives generades”.

Venda d’entrades
Com a novetat, en aquesta edició les entrades es podran comprar a través del web del festival www.festivalcadaques.
cat des del mateix dia de la presentació. També es podran adquirir al punt de venda que s’instal·larà al passeig de 
Cadaqués a partir del mes de juliol i el mateix dia del concert a la taquilla, en cas que no s’hagin esgotat.

La programació
Les propostes de la programació d’aquest any introdueixen nous gèneres musicals com el flamenc contemporani, la 
música tradicional i el pop-rock de casa nostra reforçant la filosofia del festival basada en l’eclecticisme i l’obertura.
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1 d’agost de 2009

Guillermo Klein i Girona Jazz Project

Albéniz
Concert del Centenari.

El 38.2 Festival Internacional de Cadaqués començarà amb una producció pròpia, “Albéniz”, la revisió de la música 
del compositor de Camprodon en el centenari de la seva mort. Part de la seva obra passarà pel sedàs creatiu del 
pianista i compositor argentí Guillermo Klein i l’orquestra Girona Jazz Project. La proposta resultant comparteix 
originalitat, rigor i respecte a l’obra d’aquest universal compositor, amb una revisió en clau de jazz. La inauguració 
del festival reuneix dues celebracions: a la commemoració del centenari d’Albéniz, s’hi suma la del centenari de la 
Costa Brava (batejada amb aquest nom per Ferran Agulló l’any 1908), amb la col·laboració activa del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona en l’organització d’aquest concert.

Guillermo Klein, pianista i compositor argentí, va viure 7 anys a Nova York, tot i que des de l’any 2001 està instal·lat 
a Barcelona pel que es considera un dels emblemes de la cèlebre connexió jazzística entre les dues ciutats. A 
Nova York es va relacionar amb l’avantguarda i va adquirir la maduresa per liderar Los Guanchos, projecte en el 
que conviuen alguns dels músics més interessants de l’escena jazzística americana i espanyola actual (com Miguel 
Zenón o Jeff Ballard) i amb el que ha obtingut un gran reconeixement internacional. 

El músic argentí també ha composat música per a teatre i ballet interpretada a l’Argentina i a Nova York i ha realitzat 
gires internacionals amb músics com Jorge Rossy. Actualment, també comparteix projecte amb l’orquestra Girona 
Jazz Project.

Girona Jazz Project, és un jove col·lectiu format a partir de la inquietud de diversos músics gironins, que es va 
posar en marxa amb un repertori que buscava les arrels de les big bands sota la direcció de Vicens Martín. També 
ha compartit escenari amb Perico Sambeat i actualment continua el seu camí de recerca i experimentació amb 
Guillermo Klein.

Més informació del centenari de la Costa Brava a www.costabrava.org
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2 agost de 2009

Richard Galliano Quartet amb Gonzalo Rubalcaba,
Richard Bona i Clarence Penn

Pòquer d’asos per a una nit de jazz espectacular. El protagonisme de Richard Galliano es reparteix amb els 
seus acompanyants a l’escenari, Gonzalo Rubalcaba, Richard Bona i Clarence Penn, tots ells primeres espases 
internacionals del gènere.

L’èxit de l’acordionista Richard Galliano ha estat imposar el seu instrument en contextes musicals que abans l’ignoraven 
com festivals de jazz o concerts clàssics, gràcies a l’èmfasi musical amb el que tracta la melodia, el ritme i l’armonia. 
Es pot parlar d’un abans i un després de Galliano a la història de l’acordió. Galliano va estar convidat l’any 1983 per 
Astor Piazzolla a la Comédie Française per interpretar la música que havia composat per “El somni d’una nit d’estiu”. 
Començava una llarga i profunda amistat. Després, molts altres grans músics d’arreu del món han volgut compartir 
escenari amb Galliano: Chet Baker, Ron Carter, Joe Zawinul, Al Foster, Pierre Michelot, Biréli Lagrène, Jean François 
Jenny-Clark, Aldo Romano, Charlie Haden, André Ceccarelli, Michel Portal o Toots Thielemans, entre d’altres.
www.richardgalliano.com

Gonzalo Rubalcaba és un dels músics més importants del jazz llatí sorgit 
els últims 20 anys i està considerat un dels pianistes més notables del 
jazz afrocubà per la seva tècnica sorprenent i el seu llenguatge musical ric 
en expressió i sensibilitat. Ha acompanyat el trompetista Dizzy Gillespie i 
també el contrabaixista Charlie Haden, que el va protegir durant molt de 
temps. Després del seu llançament discogràfic el 1990 amb Blue Note, s’ha 
mantingut permanentment actiu i, fins i tot, ha obtingut un premi Grammy 
amb “Supernova” (2001), així com una desena 
de nominacions.
www.g-rubalcaba.com

Richard Bona és un d’aquells músics inclassificables. De petit, al Camerun, 
es va construir la seva primera guitarra amb filferros, donat que allà no hi 
havia cordes. Fascinat per la música de Jaco Pastorius va aprendre a tocar 
el baix a París per després saltar a Nova York, on va actuar amb músics tant 
importants com Mike Stern, Michael Brecker o Pat Metheny.
www.bonatology.com

Clarence Penn és un bateria versàtil i original que ha treballat a la primera 
divisió del jazz americà: Winton Marsalis, Mike Stern, Roberta Flack, Dizzy 
Gillespie, Stanley Clarke i un llarg etcètera. Un suport rítmic de luxe per a 
aquest concert, que sota el lideratge de Richard Galliano reuneix quatre 
músics que de fet són, cadascun d’ells, caps de cartell i líders indiscutibles.
www.clarencepenn.com

Aquí, sumen creativitat i comparteixen protagonisme en una nit de jazz 
estel·lar de primera magnitud.
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Quico el Célio, el Mut i el Noi de Ferreries

presenten Oco!

Considerats per la crítica com la banda que s’ha saltat amb més gràcia i originalitat totes les normes a l’ús sobre la 
recuperació de la música popular catalana. Quico el Célio, el Mut, i el Noi de Ferreries són un quartet de músics 
que es posen en el paper d’un cec i una divertida troupe  de personatges. A cavall entre la tradició i la modernitat, 
aquesta irrepetible formació ha rentat la cara a la música popular de les Terres de l’Ebre.

La proposta d’aquest quartet és plena d’humor i crítica social, seguint la tradició joglaresca del nostre país. A 
Cadaqués, presentaran el seu darrer treball “Oco!” (expressió col·loquial per alertar d’un perill), una mirada irònica 
del món que ens preocupa i que alhora ens il·lusiona. D’aquesta manera, el folklore segueix vigent en tots els seus 
aspectes, no com a música tancada i hermètica, sinó com a gènere en constant evolució. 

Més informació a www.tubalespectacles.com
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4 d’agost de 2009

Niña Pastori

presenta Esperando verte

“Esperando verte” és el setè disc de Niña Pastori, una artista que ha revolucionat el món del flamenc, mantenint 
i actualitzant l’essència d’aquesta música. La Niña ens presenta aquest àlbum, el més personal de tots, que ha 
composat juntament amb el seu marit i productor Chaboli i ha comptat amb la col·laboració de músics de referència 
dins aquest gènere com Vicente Amigo i José Miguel Carmona (Ketama). 

A “Esperando verte”, l’artista de San Fernando (Cadis) se summegeix en profunditat en els sentiments. La veu 
madura i amb pes brilla amb l’experiència que donen 18 anys de carrera i d’èxits. “Esperando verte” és el títol de 
l’àlbum i d’una cançó dedicada a la seva filla Pastora que es va gestar i va néixer durant la gravació.

Des del seu debut amb “Tu me camelas” el 1995, 
el flamenc contemporani ha trobat en aquesta 
artista una màquina de precisió imparable, d’una 
energia que sembla inesgotable. Niña Pastori és 
una mena de tuneladora emocional.

Més informació a www.lapastori.com
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5 d’agost de 2009

Ix! i Raydibaum

El suport als artistes emergents del nostre país és un compromís que el Festival Internacional de Música de 
Cadaqués assumeix amb total convicció. El 38.2 posa sobre l’escenari de Sa Conca dos grups de pop-rock catalans 
amb propostes molt especials i exemple d’una feina ben feta: estructures clares, discurs directe, lletres intel·ligents, 
cohesió sonora i bones maneres en el directe.
 
D’una banda, Ix! un projecte musical de rock contemporani íntegrament cantat en català i que té en la seva acurada 
posada en escena la seva millor carta de presentació. Format per músics de Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, 
aquesta banda va camí de convertir-se en un referent de la renovació estilística i musical que s’està gestant a 
Catalunya. Amb només 2 anys de vida, Ix! han realitzat prop de 80 concerts, han publicat un disc, “Autòmat infinit” 
–que ha rebut premis i reconeixements de públic i crítica- i han composat la banda sonora de “L’estació de l’oblit”, 
una pel·lícula de Canónigo Films i TV3 dirigida per Christian Molina, que s’estrenarà aquest mes d’octubre.

Per altra banda, Raydibaum, de trajectòria més dilatada, presentaran el seu tercer disc, “Manual del gènere 
catastròfic” (RGB Suports, 2008), que ha representat el pas a la maduresa de la banda. A més de decidir cantar 
en català, en aquest disc la formació barcelonina ha fet un treball de concreció important defugint la parafernàlia 
accessòria musical d’anteriors discos. Un àlbum ple de coherència i sensibilitat, amb una elegància i consistència 
que no són habituals. Des de la seva formació, l’any 2000, Raydibaum ha forjat una sòlida carrera i ha demostrat la 
seva integritat musical sobre escenaris d’arreu de l’Estat.

Més informació a www.automatinfinit.com (Ix!) i www.raydibaum.com (Raydibaum)
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6 d’agost de 2009 

Maria del Mar Bonet

Ja fa anys que  Maria del Mar Bonet va assumir la seva “mediterraneïtat” d’una manera proactiva. Ha establert 
vincles amb molts països del litoral mediterrani amb uns resultats artístics sempre interessants. Ja ho feia quan 
encara no es parlava de “diàlegs culturals” o “músiques del món”, donant compliment a la seva profunda curiositat 
que, com a bona mallorquina, porta impresa a la seva pell cultural.

Curiosament, a conseqüència d’aquesta inquietud per traspassar fronteres, sempre imposades, la seva carrera és 
molt més visible en altres països, sobretot a l’est i al sud del Mediterrani, i en canvi a Catalunya resulta més opaca. 
El 85% dels seus concerts els fa més enllà de les nostres “fronteres”. A Cadaqués, serà la primera vegada que hi 
actua en tota la seva carrera. 

El concert al 38.2 girarà al voltant de l’últim treball editat, “Terra Secreta”, on la cantant revisa cançons de Joan 
Manuel Serrat, Toti Soler, Joan Bibiloni o Haris Alexiou; i poemes de Robert Graves, Jordi Guardans, Mossèn Alcover 
i Ovidi Montllor, entre d’altres. L’acompanyen Dani Espasa (piano, acordió i teclats), Jordi Gaspar (contrabaix), 
Antonio Sánchez (percussions), Vicenç Solsona (guitarra) i Manolo Martínez del Fresno (violoncel), amb els que ens 
presenta  “aquestes cançons perquè es gaudeixin a mitja llum”. Un itinerari musical en el que Maria del Mar Bonet 
mostra la seva faceta més íntima, personal i secreta.

Més informació a www.sonosfera.com
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7 d’agost de 2009

Juan Perro

En una carrera musical tant llarga i densa com la de Santiago Auserón és fàcil identificar per quins processos ha 
anat passant durant tots aquests anys per arribar a una proposta tan sòlida com la presentarà a Cadaqués. Tot i el 
seu èxit indiscutible liderant una banda de la movida com Radio Futura, la seva carrera no s’ha aturat, al contrari, ha 
caminat cap a la maduresa artística que ha aconseguit amb el seu alter ego Juan Perro.

L’espectacle que Juan Perro presentarà a Cadaqués gira a l’entorn d’una selecció del millor dels seus quatre àlbums 
–“Raíces al viento”, “La huella sonora”, “Mr.Hambre” y “Cantares de vela”- amanits amb aires mestissos, entre La 
Habana i Nova Orleans. 

De les seves composicions cal destacar-ne la senzillesa de formes, la sensibilitat dels textos, l’expressivitat equilibrada 
a l’hora de cantar amb una absència total d’histrionisme líric. La cohesió de la banda –formada per Norberto Rodríguez 
(guitarra), Ronald Moran (contrabaix) i Moisés Porro (percussió)- és modèlica: l’elegància musical els juga totalment 
a favor diluint els límits entre escenari i públic. Carisma, màgia, proximitat...

Més informació a www.juanperro.net
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Lluís Vidal Trio amb Perico Sambeat i Chris Kase 

Mompiana

A “Mompiana”, el projecte més recent de Lluís Vidal, aquest pianista ens presenta la música de Frederic Mompou 
(1883-1987) tractada des de l’òptica jazzística i en formació de quintet, sumant al trio –integrat per Masa Kamaguchi, 
al contrabaix, i David Xirgu, a la bateria- dos referents internacional del jazz actual: el saxo de Perico Sambeat i la 
trompeta de Chris Kase. 

Fa uns mesos es van trobar una cinquantena de temes inèdits de Mompou, perduts en algun calaix. Petites peces 
que per l’exigència extrema del compositor no assolien la condició de “publicables” o bé eren simplement apunts. En 
aquest concert en podrem escoltar algun d’ells. La música del compositor barceloní es mou entre el paisatge exterior 
i la més abstracta interiorització. Ell mateix va definir algunes de les seves peces com música sense aire ni llum, 
continguda i reservada: “Música callada perquè la seva audició és interna, amb la missió de penetrar en les grans 
profunditats de l’ànima i les regions més secretes de l’esperit”.

El profund coneixement que  Lluís Vidal té de l’obra de Mompou en garanteix la solvència d’aquesta revisió actual, 
avalada, com a anècdota,  per la relació personal i de veïns que varen tenir els dos músics, i subratllada per la 
rigorositat, pulcritud i personalitat d’aquest pianista.

Més informació www.lluisvidal.com, www.pericosambeat.com i www.chriskase.com
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Orquestra Symphony Prague 

En aquest concert de cloenda del 38.2, el festival ha volgut presentar un repertori de tall simfònic, fent  una mena 
de “justícia cronològica” a la música del segle XX. Donat que proliferen arreu els concerts dedicats al classicisme, 
l’organització ha trobat oportú programar aquests grans autors en les seves respectives etapes neoclàssiques, 
de tal manera que el públic reconeixerà fàcilment les melodies de les quatre obres interpretades per l’Orquestra 
Symphony Prague amb la sensibilitat i el domini del gènere que ostenta, sota la batuta del seu director titular Stefan 
Britvík.

L’elevat nivell professional de tots els músics de la la Symphony Prague garanteixen excel·lència en la seva qualitat 
sonora, perfecció en les seves qualitats plàstiques i el més alt nivell estilístic en la interpretació. L’orquestra compta 
amb un ampli repertori i interpreta fins les més complexes obres composades en el gènere simfònic.

A Cadaqués, la Symphony Prague interpretarà les següents peces

· “Adagio for strings”, de Samuel Barber (1910-1981), una peça que contagia emocions i deixa empremta en les 
estructures sentimentals.

· “Pulcinella”, d’Igor Stravinsky (1882-1971), un ballet de l’època més neoclàssica de Stravinsky a partir d’un tema 
barroc de Pergolèse, que sorprèn per inesperat.

· “Serenata per a orquestra de cambra”, de Bohuslav Martinu (1890-1959), enèrgica, positiva, sensible i austera.
· “Simfonía nº 1, Clàssica”, de Serguei Prokofief (1891-1953), coneguda com la “clàssica”, que farà evident que un 

compositor tan prolífic es mereixi ser conegut per moltes més obres a part de “Pere i el Llop”.
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Lisboa Zentral Cafè

Cada nit, abans i després dels concerts, a l’entrada del recinte hi actuarà el quintet Lisboa Zentral Café amb 
l’espectacle “La Glorieta”. 

Aquesta formació barcelonina recrea l’ambient d’un cafè colonial de principis del segle XX mitjançant una polca 
vienesa, o el d’un bistrot de París amb un vals “mussette”, o bé d’una pel·lícula de Fellini, o passejar per un raval 
rioplatense, o reviure una festa dels anys cinquanta amb els temes de Renato Carosone.

Una atmosfera de cafè, el fregadís d’unes soles de cuir i l’aguda percussió d’uns talons, el temps dilatat de la nit... Tot 
un segle de músiques recollides en el gran mirall penjat a la paret que reflecteix Leo Fall en la Vienna de finals del 
XIX, Cole Porter en el Broadway dels anys 40, Nino Rota en el Rimini de sempre, Astor Piazzola en el Buenos Aires 
somniat i Pessoa assegut en el seu Martinho d’Arcada prenent una copeta d’aiguardent tot veient el tràfec portuari 
i cosmopolita del Tejo.
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Biografia i currículum del director del Festival de Cadaqués, Saki Guillem

La seva trajectòria professional està marcada per l’eclecticisme musical ja que ha trobat interés en tots els estils. 
Saki Guillem va cursar estudis de música al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i l’any 1984 va 
ser Premi d’Honor extraordinari de percussió en grau superior. 

Pel que fa a la seva experiència en clàssica, va estar vinculat a l’Orquestra Ciutat de Barcelona entre els anys 1985 
i 1995 coincidint amb directors com Franz Paul Deker o Lawrence Foster, participant en les gires per Espanya, 
Europa i Japó. També va col·laborar amb l’Orquestra del Liceu i l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure i va ser 
membre del grup de Música Antiga i Barroca “Ars Musicae”.

En l’àmbit de la música catalana ha col·laborat com a arrangista, productor i intèrpret amb artistes com Raimon, Pau 
Riba, Marina Rossell, Sisa, Gato Pérez, Pi de la Serra, Carles Santos o l’Orquesta Platería.

Pel que fa al jazz, destaquen els concerts en solitari com a teloner de Salif Keita al Grec’94, amb The Brecker 
Brothers Band, al Festival de Jazz de Barcelona i al de Youssou n’Dour, al Grec’95. També va participar al concert 
homenatge de TVE a Xavier Cugat l’any 2000 com a bateria de l’orquestra, juntament amb músics com Joan Albert 
Amargós, Paquito d’ Rivera, etc.

En el món del teatre ha col·laborat com a compositor i com a intèrpret amb diverses companyies com Comediants, 
Tricicle, Dagoll Dagom, Mario Gas, Vol Ras etc. I en el món audiovisual ha treballat durant més de 10 anys com a 
compositor i productor de publicitat i en diverses sèries i programes, com Jet Lag de TV3, etc.
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L’obra del cartell d’aquest any
Pere Bellés: un pentagrama a s’Olivar de Sa Conca

Fitxa tècnica de l’obra original

Títol: EE1 TRV OSC
Tècnica: Acrílic-fusta
Dimensions: 70 x 50
Any: 2009

Enguany, el pintor Pere Bellés (Terrassa, 
1965), afincat a Cadaqués des de fa 
molts anys, és l’artífex de l’obra que 
inspirarà el cartell i la imatge gràfica del 
38.2 Festival Internacional de Música 
de Cadaqués. “El meu concepte de 
treball està basat en la recerca de les 
empremtes deixades per l’home al 
damunt del territori on ha viscut al llarg 
de la història. Empremtes que són o 
varen ser creades per complir una 
funció, donar aixopluc o definir una 
divisió territorial”, explica Bellés.

Aquestes empremtes generen formes 
que l’artista analitza, descontextualitza i 
amb les quals idea el seu treball pictòric. 
En aquesta obra ha utilitzat el rastre de 
les formes de les travesses de pedra 
seca del mateix olivar de Sa Conca on 
s’ubica l’escenari del Festival, que Bellés 
interpreta com un “fragment del treball 
de l’home convertit en fragment rítmic 
d’un pentagrama com a representació 
metafòrica de la música en un espai de 
quietud i silenci. El blanc, tot llum, sobre 
un fons sobri, greu i reflexiu com aquest 
paisatge. Línies i formes precises que 
configuren el nostre entorn, poètica del 
territori  que esdevindrà espai acústic.”

Més informació a www.perebelles.com
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Programació i entrades

1.08.09
Guillermo Klein & Girona Jazz Project. 
Albéniz.   
(30 · 25 · 20€)

2.08.09
Richard Galliano Quartet, amb Gonzalo Rubalcaba, Richard Bona i Clarence Penn.
(45 · 40 · 35€)
 
3.08.09
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. 
Oco!.
(12 · 15€)

4.08.09
Niña Pastori      
(45 · 40 · 35€)

5.08.09
Ix! i Raydibaum   
(12 · 15€)
 
6.08.09
Maria del Mar Bonet.    
(25 · 20€)

7.08.09
Juan Perro                                           
(35 · 30 · 25€)

8.08.09
Lluís Vidal Quintet, amb Perico Sambeat i Chris Kase. 
Mompiana. 
(25 · 20 · 15€)

9.08.09
Orquestra Symphony Prague  
Clàssics s. XX 
(30 · 25 · 20€)                                   


