
CONCERT DEGUSTACIÓ

Dijous, 6 d’abril de 2023
22.00

Auditori Municipal

Lluís Capdevila, piano
Jordi Martínez, sommelier



PROGRAMA

Jordi Martínez i Llordella, sommelier
Professor associat a la URV. 
Dedicat al món del vi des del 2007.
Sommelier i propietari de Selecte Wine Store i L’Aula de Selecte a Guissona.
Millor Sommelier en Cava de Catalunya i Andorra 2017.
Segon Classificat a La Nariz de Oro 2011.
Panell de tast de diferents concursos i guies de Vins a Catalunya i Espanya.

Lluís Capdevila, piano
Lluís Capdevila va créixer envoltat de les vinyes del Priorat. Des de la infància, la seva 
passió per expressar-se i crear el van connectar a la música despertant-li una vocació. 
Tot i que anys més tard obtingué una Llicenciatura en Dret, la crida de la música va ser 
prou intensa com per abandonar les lleis i dedicar-se plenament al piano. El jazz el portà 
a traslladar-se a la ciutat de Nova York l’any 2007 amb l’ajuda d’una prestigiosa beca 
Fulbright del Ministeri de Cultura. Allà, va estudiar un Màster d’interpretació i composició 
de Jazz a l’Aaron Copland School of Music i posteriorment obtingué el títol de Doctor en 
Arts Musicals per la Universitat de Stony Brook. Va viure una dècada a la ciutat de Nova 
York, on va interpretar les seves composicions amb diversos músics consolidats de l’es-
cena jazzística com Joe Lovano i Tom Harrell, així com amb talents emergents. 

Capdevila ha publicat sis àlbums com a líder des de 2016. El format de piano sol és l’hà-
bitat natural del pianista, connecta amb com va començar a tocar el piano i compondre. 
Amb aquest format, el pianista explota el seu timbre i transmet la música d’una manera 
genuïna. Sol al piano s’ha anat creant un nom per si mateix, amb concerts acústics en 
espais exteriors al mig de la natura, esglésies plenes de reverberació, teatres i auditoris, 
mostrant el costat més profund. Després de la pandèmia, Capdevila ha estat composant 
a l’Auditori Enric Granados de Lleida, en el marc d’una residència artística, la música 
del darrer àlbum LAMENT (2023). En aquest concert escoltareu un conjunt de les seves 
composicions interpretades de manera íntima.

Presentació del disc “Lament”

1. Confessions

2. Obsolete

3. Lament

4. Iberian Momentum

5. Blind Intent

6. Colors

7. Reflections

8. Fountain

9. Southern

10. Relative


