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«Focus Baléares» a Rocher de Palmer 

‘Ferments’ de Miquel Brunet Group 
Dijous, 5 d’abril. 20:30h  

 
Un concert basat en l’experiència sensorial que s’inspira en l'obra de Miles Davis  
i es fusiona amb la gastronomia de les Illes Balears 
. 
‘Ferments’ és un homenatge particular a l’àlbum de Miles Davis, ‘Bitches Brew’.  
Un espectacle que inclou la degustació i la dansa com a elements inspiradors i crea vincles 
entre la generació més jove del jazz i les arrels tradicionals de Mallorca (Balears). Una forma 
de reivindicar un patrimoni cultural sotmès a la globalització a causa de l'activitat turística. Es 
substitueixen la partitura i els assajos per la percepció sensorial, dansa, paraula, música, 
cuina, vi ... Com una experiència intensa, ‘Ferments’ convida al públic i als músics a tastar 
les especialitats de Mallorca, envoltats d’un 'homenatge al gran Miles.  Aquest és el primer 
espectacle del  ‘Focus Balearic’ que al llarg la temporada de Rocher de Palmer permetrà al 
públic francès descobrir descobrir la música balear al llarg del 2018. Maria Solivellas del 
restaurant Ca na Toneta serà l’encarregada de crear el gustos del paladar de ‘Ferments’. 
 
Direcció: Miquel Brunet  
Miquel Brunet, piano, teclats i electrònica; Biel Majoral, veu; Júlia Colom, veu;  Pep Garau, 
trompeta; Juan Antonio Xas, saxofon; Josep Oliver Rubio, trombó i instruments tradicionals; 
Pep Lluís Garcia, bateria i percussió; Alexandra Palomo, dansa. 
Gastronomia: Maria Solivellas, restaurant Ca na Toneta (Mallorca)  
 
Més informació: https://lerocherdepalmer.fr/artistes/ferments/  
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«Focus Baléares» a Rocher de Palmer 

 Posidònia, folk mediterrani 

 
Divendres, 13 de juliol 

És un viatge, entre allò conegut i la sorpresa, que sura l’infinit musical entre el 
folk i la música mediterrània fins arribar a cançons de creació pròpia i poesia 
musicada.  

Posidònia és una proposta musical que pren com a punt de partida la música popular de les 
Illes Balears. L’objectiu d’aquest grup és mantenir viva la música pròpia de les Illes, 
respectar les seves arrels i donar-la a conèixer arreu del món, però, amb un enfocament 
actual, renovador, creatiu i contemporani.  
 
Marta Elka, veu i violí; Toni Pastor, llaüt; Bernat Cabot, violí; Pep balaguer, guitarra; Moisès 
Pelegrí, percussions; Marko Lohikari, contrabaix. 
 
El grup s’identifica amb aquest nom perquè la posidònia, com la música de les Illes, és una 
planta única al mar mediterrani, té arrels, floreix i dóna fruits. A més, és una referència ben 
actual ja que necessitam, com la posidònia, esser protegits per tal de donar continuïtat i vida 
a la nostra cultura des del moment present 
 
Més informació: http://bit.ly/2F5O7lu  
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«Focus Baléares» a Rocher de Palmer 

Tugores, música mediterrània i cinematogràfica 

 
Dijous, 29 de novembre 

Mitjançant un violoncel, un saxo i una combinació de guitarres clàssiques i 
elèctriques Tugores comparteix algunes de les melodies que han fet encara més 
gran el cinema. 

Tugores és el projecte musical del guitarrista i compositor Jaume Tugores. 

Músiques que sense les imatges també formen un espectacular repertori instrumental de 
concert, a més de tenir el poder d’evocar les meravelloses i eternes històries per a les quals 
van ser creades. 

Ha enregistrat set discos i nombrosos concerts per tot l’Estat Espaynol a més de participar a 
importants festivals com Música Viva de Vic, Festival de la Mediterrània a Mallorca, la Fira 
Mediterrània de Manresa o el Womex.  

També ha trepitjat escenaris de països com com Alemanya, França, Bèlgica i Luxemburg. 
En paral·lel, ha compost bandes sonores per curtmetratges, documentals, música per a 
dansa i teatre d’ombres. 

Més informació: http://bit.ly/2oAmBX7   
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«Focus Baléares» a Rocher de Palmer 

‘Cello works’ de Biel Fiol 
Dijous, 29 de novembre 

‘Cello works’ vol ser també un tribut al violoncel i una forma de demostrar la gran 
varietat tímbrica i sonora que pot arribar a tenir aquest instrument, molt proper a 
la veu humana.  

Cello Works és el títol del primer disc en solitari del l violoncel·lista Biel Fiol. Un àlbum amb 
dotze temes propis amb referències als estils més diversos, des de les bandes sonores a les 
músiques del món. Les influències de la música de Biel Fiol  són les provinents de les 
músiques del món, d´arrel tradicional, mesclades amb el so de les bandes sonores. 

Entre els temes del disc destaca Saudade, interpretat amb Raïff Dantas, primer violoncel de 
l´Orquestra Simfònica de Säo Paulo i mestre del músic mallorquí amb un conjunt de músics 
brasilers. La cançó Records d'Alfàbia està dedicada a Miquel Àngel Aguiló antic professor de 
Fiol i en part motivador de la seva tasca com a compositor. 

A més, Biel Filo ha col·laborat en diverses ocasions amb Jaume Tugores, artista que també 
forma part del <<Focus Baléares>> al Rocher de Palmer.  

Més informació: http://www.gabrielfiol.com/  
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‘Misteris de sa vida’ de Donallop 
Data per concretar 

Donallop són Joana Pol i Pere Bestard (Mallorca, 1988). Donallop és folk-pop de 
Mallorca.  

 
Des del 2013, any de publicació del seu primer treball "Veus que vius" (Autoeditat) han estat 
sempre en constant moviment. 
Sortides al País Valencià, Catalunya, Madrid, Bordeaux, Marseille, Gènova, Londres, etc..  
en repetides vegades i la bona acollida a Mallorca ha portat el grup a dur un ritme frenètic. 
El 2014 van editar el seu segon disc d’estudi ‘#Milestones’ (Sonoteque, 2014) que els va fer 
recórrer una llarga gira fins a finals de 2015 conjuntament amb el projecte Te'n recordes, la 
reinterpretació del seu repertori amb un conjunt de corda. 
El 2016 també van girar amb #Aubonsimagranestour, un preludi del nou àlbum i d’una nova 
etapa sonora i vital que comença amb Misteris de sa vida, enregistrat als estudis de Paco 
Loco a el Puerto de Santa María. 

Més informació: https://donallop.com/  
 
 
 

 
 
 
 


