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Moritz

QUAN EL SOL es pon, a La Santa 
Market no apareixen només 
les lluernes i bèsties nocturnes 
sinó que també s’hi congreguen 
els grups de música, els DJs i la 
bona música en directe. I és que 
La Santa Market és molt més 
que un aparador alternatiu on 
la moda i l’artesania es fonen 
amb les millors propostes d’oci 
i gastronomia de la Costa Brava: 
La Santa és, sobretot, ritme, 
festa i bona música. A més, 
també és un dels pocs festivals 

Dansant amb Bach

on les dones tenen un 50% de 
presència al cartell.

L’hípica del folk
Hi trobareu grups molt potents 
del panorama del folk local; des 
de Mazoni fins a Nuu, passant 
també per Blaumut, Ramon 
Mirabet i Dolo Beltrán, que 
oferiran concerts intimistes en 
un club d’hípica completament 
adaptat. Es podrà assistir a tots 
els concerts de manera gratuïta, 
així com a la zona market.

UNA VEGADA MÉS, Moritz 
dona suport a l’art i la cultura 
mitjançant una forta aposta per 
l’espectacle Bach en moviment, 
que barreja dansa contemporània 
amb música de Bach. Serà a la 
Fàbrica Moritz el pròxim dissabte 
22 de juliol, en una funció única 
en la qual l’experimentada 
ballarina Lorena Nogal es mourà 
al so del violoncel d’Amparo 
Lacruz. Nogal és ballarina i 
assistent de coreografia de La 
Veronal, on, a més, l’any 2016 
va rebre el Premi de la Crítica a la 
Millor Intèrpret Femenina. Pel que 
fa a Lacruz, és una violoncel·lista 
versàtil, de so càlid i intens, que 
ha realitzat nombroses gires i que 
recentment ha presentat un nou 
CD amb el pianista Andreu Riera. 

Aquest peculiar duet combina 
a la perfecció dues disciplines 
artístiques que en un principi 
poden semblar allunyades, com 
són la dansa contemporània i 
el violoncel clàssic. En canvi, 
totes dues es fusionaran en un 
moviment guiat per les melodies 
de Bach i buscaran un terreny 
comú on la dansa dibuixi la 
música a través de l’espai i la línia 
conflueixi amb el so.

Una proposta única i exclusiva 
que farà les delícies dels amants 
de la cultura i que, a més, pot 
acabar amb un brindis, copa 
de cervesa en mà, en honor 
als artistes que s’atreveixen a 
trencar els convencionalismes 
i aposten pel risc sobre els 
escenaris! 

A més, l’espai on es du a terme 
aquest mercat que és alhora un 
festival és de visita obligada: el 
Santa Cristina Horse Club, un club 
d’hípica amb 30 anys d’història 
ubicat a Santa Cristina d’Aro. Però 
els cavalls passen a un segon pla i 
hi trobareu una pintoresca fusió 
de disseny, sabors i música els 
caps de setmana de juliol i totes les 
tardes d’agost, excepte els dilluns. 
Podeu consultar l’agenda al web 
i no perdre ni una oportunitat de 
viure un vespre d’estiu únic! 

DE QUÈ VA...
Un festival de 
música que 
també aglutina 
gastronomia i 
disseny durant  
tot l’estiu.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Per gaudir d’un –o 
de molts– vespre 
d’estiu envoltats de 
bona música! 

 La Santa Market. Santa 
Cristina Horse Club. C-250 
de Girona a Sant Feliu de 
Guíxols, km. 27,6.  
www.lasantamarket.com

DE QUÈ VA...
Un espectacle 
que combina la 
música clàssica 
amb la dansa 
contemporània. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Per conèixer 
aquesta exòtica 
fusió al ritme del 
violoncel.

 Fàbrica Moritz.  
Sala 39. Ds. 22. 19 h.
Venda d’entrades a  
www.bachcelona.com

Mercat a tot ritme!


