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Dilluns 

05 de Juliol de 2010 

12:40h 

Fusió sonora al torrent de Pareis 

La música del quartet britànic Cantabile The London Quartet i el trio femení Air Soul amenitzaren un 

capvespre mig ennigulat que congregà centenars de persones a l’emblemàtic paratge de la Calobra 

M. Joy | 05/07/2010 | Vistes: 17 

 

 

Una gentada acudí a aquest marc inigualable ahir horabaixa. Foto: M.J. 

 

 

El torrent de Pareis, a Escorca, acollí ahir el ja clàssic concert que porta el nom d'aquest incomparable escenari natural. Com cada primer 

diumenge de juliol, des que el pintor català Josep Coll Bardolet inaugurà l'esdeveniment el 1964, centenars de persones es congregaren al 

torrent. Alguns hi arribaren per mar i altres per carretera per gaudir d'un horabaixa sonor amb la música coral dels grups Cantabile, The 

London Quartet i Air Soul. 

El cel del capvespre s'anà tapant en acostar-se l'hora del recital, que suavitzà l'angoixant calor dels darrers dies i féu més amable l'estada a 

l'emblemàtica cala. 

Per a molts dels assistents, la cita d'aquest concert organitzat per Sa Nostra s'ha convertit en un dels esdeveniments més importants de l'estiu, 

perquè permet passar un dia de platja en un paratge molt especial i culminar-lo amb música en un ambient informal i relaxat. Ahir no en va ser 

cap excepció i foren molts els ciutadans que decidiren evitar l'escarpada carretera i desplaçar-se amb vaixell des del Port de Sóller. 

http://dbalears.cat/actualitat/Cultura/fusio-sonora-al-torrent-de-pareis.html


El recital començà amb puntualitat, a les 17.30 hores, amb el grup barceloní Air Soul, format per tres veus femenines acompanyades d'un 

violoncel. La banda catalana repassà èxits coneguts per tots els assistents i d'estils ben diversos, des de bandes sonores de films com El llibre 

de la selva fins a obres de creació pròpia. 

Tot seguit va ser el torn de Cantabile The London Quartet, una de les formacions vocals britàniques de més prestigi. Aquest grup aconseguí 

divertir el públic, atès que va saber incorporar notes d'humor a cançons tan conegudes com alguns dels èxits dels Beatles. 

Per la seva banda, el president de Sa Nostra, Fernando Alzamora, va agrair la presència en aquest acte dels presidents de Caixa del Penedès i 

de Caja Granada i va recordar la recent fusió d'ambdues entitats amb la institució illenca. 
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Concierto 

Un torrente de música 
 

Los grupos Air Soul y Cantabile The London Quartet reunieron a numeroso público en el Concert 

al Torrent de Pareis 
 

 06:30   VOTE ESTA NOTICIA   

 

 

Los espectadores aplaudieron las actuaciones musicales.   

JAUME MATEU. PALMA. La conjunción de música y naturaleza hizo vibrar un año más –y ya van 47– a 

las miles de personas que se acercaron ayer a la desembocadura del torrent de Pareis para disfrutar del 

concierto anual organizado por la Obra Social Sa Nostra. 

A pesar de que las nubes cubrieron el cielo durante las primeras horas de la tarde, esto no fue 

impedimento para que más de mil quinientas personas de todas las edades y de varias nacionalidades 

llegaran a sa Calobra en coche, en barca desde el Port de Sóller o siguiendo la clásica excursión del 

torrent de Pareis para disfrutar de este concierto que se celebra desde el año 1964 por iniciativa del pintor 

Josep Coll Bardolet (1912-2007) con el objetivo de difundir la entonces minoritaria música coral y que, 

desde 1984, organiza Sa Nostra. 

El recital tuvo este año como invitados de honor al cuarteto británico Cantabile, The London Quartet y al 
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grupo catalán Air Soul, que fundieron su música con uno de los paisajes más espectaculares de la isla. 

Antes, Fernando Alzamora, presidente de Sa Nostra, recordó la reciente fusión de la entidad balear con 

Caja Murcia, Caja Granada y Caixa Penedès y saludó a los representantes de estas dos últimas entidades, 

que estuvieron presentes en el acto. 

Alzamora no olvidó tampoco la actual crisis económica y agradeció los donativos que los asistentes al acto 

realizaron y que se destinarán al programa de urgencias sociales de Sa Nostra. El presidente de la entidad 

afirmó que "ya hemos recaudado unos 26.000 euros, que se sumarán a los 4 millones que la entidad 

destina a ayudas sociales". 

 

Humor británico 

 

Acto seguido, el grupo Air Soul, formado por tres voces femeninas y dos violoncelos, fue el encargado de 

abrir el recital con una breve actuación centrada en un repertorio de gospel, músicas del mundo, pop y 

bandas sonoras, además de temas propios y de cantantes como Lluís Llach. 

Después, el cuarteto londinense Cantabile, considerado uno de los mejores grupos vocales ingleses, puso 

la nota de color al concierto de este año uniendo música y humor británico. 

"Estamos muy contetos de estar por primera vez en el torrent de Pareis", afirmó en catalán uno de los 

músicos de Cantabile, que se dirigió al público en este idioma, combinándolo con el inglés, durante todo el 

recital. El grupo interpretó un repertorio de temas cantados a cappela que consiguieron el aplauso 

unánime del público. 

Con la vista puesta ya en el cincuentenario del concierto, que se celebrará dentro de tres años, el recital 

de ayer fue otro éxito musical y de público. Verano tras verano, el concierto del torrent de Pareis reúne a 

miles de personas en una cita que une la música a uno de los paisajes más bellos de la isla, declarado 

Monumento Natural en el año 2003. 
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Dos grups actuaran diumenge al tradicional concert 

del Torrent de Pareis 

 

 

 

 

El tradicional concert de Torrent de Pareis, que organitza des de fa vint-i-cinc anys Sa Nostra, es celebrarà 

diumenge que ve, a les 17.30 hores, a Sa Calobra i comptarà amb la participació de dos grups. 

En aquesta edició els protagonistes de l’esdeveniment seran el quartet vocal Cantavile, The London 

Quartet, grup amb un repertori que comprèn des de la polifonia primitiva fins al jazz i la música 

contemporània, i el grup Air Soul, amb un repertori que inclou diferents peces de músiques del món, 

cançons gospel, pop i de bandes sonores. 

L’assistència al concert és gratuïta, si bé Sa Nostra demanarà als espectadors que aportin un euro per 

destinar-lo al programa d’urgències socials que porta a terme l’obra social de la caixa d’estalvis. 

L’edició número 47 del tradicional concert es dedica a la memòria del pintor Josep Coll Bardolet (1912-

2007), impulsor d’aquests concerts. 

Per arribar fins al final del Torrent de Pareis en transport públic des de Palma està disponible el tren que 

surt des de la capital balear fins a Sóller, des d’on després es pot anar fins al Puerto de sóller en el tramvia 

que fa el recorregut cada mitja hora i, des d’allà, en barca fins a Sa Calobra. 
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cantabile-the-london-quartet-air-soul 

Música / Concerts 

XLVII Concert al Torrent de Pareis: 

Cantabile. The London Quartet + 

Air Soul. 

 

 

   

Un dels esdeveniments musicals més singulars de l’estiu mallorquí és el concert anual al 

Torrent de Pareis, que enguany vol captivar el públic amb l’actuació de Cantabile, The 

London Quartet, un conjunt procedent de Londres considerat un dels millors grups vocals 

britànics, i d'Air Soul, combinació de tres veus femenines i dos violoncels, els quals 

posaran la nota de color amb els seus arranjaments de cançons de gospel, pop i bandes 

sonores. Els components de Air Soul són professionals formats en disciplines tan diferents 

com la música clàssica i la moderna, el jazz o el teatre musical. 

Adreça: 

 

Torrent de Pareis. Escorca 

Preu:Gratuït 

4 de juliol  a les  17:30 h. 
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Torrent de Pareis 2010 

Concert al Torrent de Pareis 2010 

Un dels esdeveniments musicals més singulars de l’estiu mallorquí és el concert anual al Torrent de Pareis, 

que enguany vol captivar el públic amb l’actuació de Cantabile, The London Quartet i el grup de gospel Air 

Soul. 

La combinació de les 3 veus femenines i els 2 violoncels del grup Air Soul posaran la nota de color amb els seus 

arranjaments de cançons de gospel, pop i bandes sonores. Els components de Air Soul són professionals formats en 

disciplines tan diferents com la música clàssica i la moderna, el jazz o el teatre musical. 

Un concert amb molta tradició 

Les audicions al Torrent de Pareis començaren l’any 1964 per iniciativa del pintor Josep Coll Bardolet (1912-2007), 

que, mogut per la voluntat de difondre la música coral, aleshores minoritària, trià aquest escenari natural per la seva 

bellesa i la sonoritat. 

El pintor català, resident a Mallorca, estigué al capdavant de l’organització del concert durant vint anys, moment a 

partir del qual “SA NOSTRA” n’assumí la continuació. Amb el pas dels anys, aquesta fita prengué força fins a arribar 

a congregar diversos milers de persones atretes per la meravellosa conjunció entre la bellesa del paisatge i 

l’harmonia de la música coral. 

Cantabile, The London Quartet 

El quartet londinenc Cantabile nasqué a Cambridge com un simple grup d’estudiants que cantava a cappella. En poc 

temps Cantabile es va donar a conèixer gràcies al fet de participar en el musical Blondel, de Tim Rice, que es va 

representar en el West End de Londres. 

Han actuat en els escenaris més diversos, i el seu repertori ha abastat des de la polifonia primitiva fins al jazz o la 

música contemporània. Han fet gires arreu del món, des dels Estats Units fins a Sud-àfrica o el sud-est asiàtic. Visiten 

Europa amb freqüència per participar en festivals de teatre o art, així com per actuar com a convidats de grups i 

d’orquestres musicals consolidats. 

Air Soul 

Al repertori de Air Soul es pot trobar arranjaments propis de músiques del món, cançons gospel, pop i bandes 

sonores. El grup es fundà al 2004 i el 2009 van decidir donar un gir a la seva trajectòria, incorporar els violoncels i 

començar a experimentar amb els diferents sons que podien néixer d’aquesta combinació. El resultat és una formació 

nova i original no vista enlloc 
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47è Concert del Torrent de Pareis 

06-07-2010 

Un recorregut natural fins a la màgia de la música 

Tothom sap que no és només un concert. És una experiència única per als que no l’han viscuda mai, i una 

jornada de plaer constant per a tots. 

Un dia que queda arxivat dins la memòria i que abocarà imatges precioses durant molt de temps. Uns records que 

faran, a la vegada, rememorar aquesta jornada i desitjar que arribi la pròxima... La cita és el contrari a allò que molts 

esperen d’un concert. Al Torrent de Pareis no hi ha ni colzades, ni trepitjades, ni empentes... De fet, de bon matí, un 

ja pot començar a gaudir del temps per al descans i la reflexió. 

Comença la jornada a l'estació 

El tren de Sóller, amb els seus ornaments i la seva estètica antiga, ofereix una estampa d’època de gran bellesa. Per a 

qui surti de Ciutat, el viatge que uneix Palma amb Sóller és més bé, un passeig. Les muntanyes, la vegetació i l’aire 

fresc dels túnels sorprenen els passatgers. “És preciós”, comenten tots. Quasi sense adonar-se’n, la màquina ja ha 

creuat un tram de l’interior de l’illa. Però el viatge no acaba aquí. 

A mig camí: arribada a la Vall de Sóller 

La Vall de Sóller és una proposta interessant i de qualitat per a tots aquells que cerquen alguna cosa diferent a la 

Mallorca del turisme de sol i platja. El visitant pot trobar una arquitectura, una gastronomia, una història i una gent que, 

en conjunt, donen al poble una riquesa cultural que el fan singular.  

Continuam amb el tramvia, fins arribar al Port de Sóller. En aquest indret ja es percep l’arribada de l’estiu. Allà, el 

diumenge no pareix ser, precisament, un dia de descans: tots els bars, restaurants, hotels, gelateries, tendes de 

souvenirs i altres “xiringuitos” romanen oberts i plens de gom a gom. 

Les terrasses conviden a prendre un plat de peix o de marisc, l’aroma dels quals, juntament amb el de la llimona, 

impregna tota la zona i incita el paladar. Animats pel bon dia de sol, i després d’un temps per al descans, el grup 

viatger s’anima a realitzar el darrer tram de l’excursió.  

Travesia per les aigües de Tramuntana 

La barca ja ens espera. La tripulació ens dóna la benvinguda. Tots, plegats, ens endinsam a explorar la mar i la 

naturalesa de la costa nord de l’illa de Mallorca. Els ulls no donen l’abast per a mirar els enormes penya-segats que 

s’alcen i ens recorden que són els límits entre la terra i la mar. “Aquestes vistes impacten tant, que són responsables 

que converteixen aquesta jornada en inoblidable”, comenta Bernadí, de “SA NOSTRA”. 

http://www.obrasocialsanostra.com/actual/noticia/id/1229


L’expectació per arribar a la platja creix quan la barca gira el darrer enfonyall. De sobte, sorgeixen els banyistes, les 

barques dels pescadors, i una aigua cristal·lina que deixa veure totes les pedres i la flora i fauna que habiten sota 

l’aigua. Desembarcam, contents d’estar ja a sa Calobra. Un dinar diferent ens espera i ens farà agafar forces per 

continuar la jornada. Agraïm que el sol hagi quedat una mica tapat pels núvols, fet que permet gaudir encara més de 

la diada. “S’agraeix molt que no faci tant de sol, jo ja no podia més”, admet Maria. 

Quan miram els rellotges, ja passen de les 16 hores. Queda molt poc perquè comenci el concert. Tot ha d’estar a punt. 

“Aquí s’ha de pensar en tot i tenir-ho tot previst amb antelació, perquè si t’oblides d’alguna cosa ja no pots tornar 

enrere”, explica Pere, un dels responsables de l’organització. 

Una ocasió per a la solidaritat 

Els músics, que de bon matí han treballat amb els organitzadors del concert, comencen a fer les proves de so i a 

comprovar que tot estigui correcte. Hi ha nervis, però tant Air Soul com Cantabile The London Quartet, estan desitjant 

sortir a l’escenari. Mentrestant, el públic comença a arribar amb tovalloles, capells, ulleres de sol i amb els ventalls, 

proporcionats per l’Obra Social de “SA NOSTRA”. 

A l’entrada de l’espectacle també es pot fer un donatiu, destinat al Programa d’Urgències Socials que du a terme l’entitat 

financera i social. “Ja que vens a veure el concert i a passar-t’ho bé, pots ser solidari i ajudar la gent que no té 

l’oportunitat de gaudir d’ocasions com aquesta. No els veiem, però hi ha persones que tenen una realitat molt crua”. 

Després d’agrair la presència de tots els assistents, el president de "SA NOSTRA", Fernando Alzamora, introdueix 

l’actuació del grup català Air Soul. 

El concert: Air Soul i Cantabile, The London Quartet 

Les tres cantants i el violoncel comencen amb el seu repertori, omplint tots els racons de veu i música de tan original 

escenari. L’acústica és, realment, impressionant. Les parets fan un ressò natural i aconsegueixen una bona 

amplificació del so. “M’han encantat, ho han fet molt bé”, comenta Ana, una de les assistents. 

En acabar, el grup català dóna pas als esperats Cantabile, The London Quartet. Els britànics aconsegueixen que el 

públic canti, rigui i, fins i tot, balli amb ells. Tothom imaginava una proposta de qualitat, però ningú havia previst que 

fos tan divertida i professional a la vegada. 

El més admirable són les intervencions d’un dels components, Michael Steffan, qui presumeix d’un català molt 

“british” però suficient per entendre’l. Tota una mostra de superació i de capacitat que dóna com a resultat una 

connexió i complicitat molt intensa amb el públic. 

En definitiva, els grups musicals troben un públic entregat als ritmes i sentiments que els fan arribar. El mateix Steffan 

ho manifesta després de l’actuació: “Hem vist que el públic estava molt obert i molt disposat a rebre el que els hem 

oferit. Per a nosaltres, ha estat un concert meravellós”, explica.  



"Passam calor, pero el concert paga la pena" 

Tothom queda satisfet amb les actuacions. “Han estat molt divertits i originals, m’ha agradat molt i m’ha sorprès que 

l’acústica fos tan bona”, reconeix sobre Cantabile na Isabel, a qui acompanya la seva filla de 6 anys. “La combinació 

de música i el show és allò que els fa diferents. La veritat és que ha estat genial”, comenta Pere, acompanyat pel seu 

grup d’amics. 

D’altres que vénen per primera vegada, com Gabriel, no poden obviar el clima que acompanya la jornada: “passam 

una mica de calor, però la veritat és que paga la pena. Mallorca necessita més activitats com aquesta, així que hem 

de donar les gràcies a “SA NOSTRA” per la proposta”. 

L'adéu al paradís 

El sol comença a baixar. Adverteix que ja és hora de tornar cap a Ciutat. La barca roman a l’aigua, quieta, esperant 

l’arribada dels darrers passatgers del dia. Els motors ja sonen una mica nostàlgics, i tothom tracta de fixar bé a la 

memòria les darreres postals que ofereix el paisatge. Sa Calobra queda ja cada cop més i més enfora. El renou de la 

mar i la brisa, tan agradables, provoquen el relaxament. Descans merescut, després d’un dia tan profitós. Alguns, 

sense adonar-se’n, acluquen poc a poc els ulls... 

I el Port de Sóller ens torna a rebre, ara amb una imatge més nocturna. Amb cotxe o amb autocar, cadascú inicia el 

seu viatge de tornada. El sòl ja no és pedregós, ni tampoc l’entorn és verd. La ciutat ens recorda que venim d’un 

paradís. El consol és que el Concert del Torrent de Pareis ens tornarà a esperar el pròxim any,  fidel a la seva cita. 

Una invitació a la unió del cos i l’ànima en una experiència quasi mística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Soul interpreta temes com “Stand by me” o una versió de la cançó de “El llibre de la selva”, els quals sorprenen a 

un públic predisposat a gaudir de l’actuació. 

   



 

   

   

47è Concert del Torrent de Pareis (II) 

06-07-2010 

Air Soul i Cantabile, sorprenents i propers 

Hi ha nervis, però els dos grups musicals estan desitjant sortir a tan original escenari. Mentrestant, el públic 

comença a arribar amb tovalloles, ulleres de sol, capells i ventalls. 

Els músics, que de bon matí han treballat amb els organitzadors del concert, comencen a fer les proves de so i a 

comprovar que tot estigui correcte. 

A l’entrada de l’espectacle també es pot fer un donatiu, destinat al Programa d’Urgències Socials que du a terme l’entitat 

financera i social. “Ja que vens a veure el concert i a passar-t’ho bé, pots ser solidari i ajudar la gent que no té 

l’oportunitat de gaudir d’ocasions com aquesta. No els veiem, però hi ha persones que tenen una realitat molt crua”. 

Després d’agrair la presència de tots els assistents, el president de "SA NOSTRA", Fernando Alzamora, introdueix 

l’actuació del grup català Air Soul. 

 

El concert: Air Soul i Cantabile, The London Quartet 

Les tres cantants i el violoncel comencen amb el seu repertori, omplint tots els racons de veu i música de tan original 

escenari. L’acústica és, realment, impressionant. Les parets fan un ressò natural i aconsegueixen una bona 

amplificació del so. “M’han encantat, ho han fet molt bé”, comenta Ana, una de les assistents. 

En acabar, el grup català dóna pas als esperats Cantabile, The London Quartet. Els britànics aconsegueixen que el 

públic canti, rigui i, fins i tot, balli amb ells. Tothom imaginava una proposta de qualitat, però ningú havia previst que 

fos tan divertida i professional a la vegada. 

El més admirable són les intervencions d’un dels components, Michael Steffan, qui presumeix d’un català molt 

“british” però suficient per entendre’l. Tota una mostra de superació i de capacitat que dóna com a resultat una 

connexió i complicitat molt intensa amb el públic. 



En definitiva, els grups musicals troben un públic entregat als ritmes i sentiments que els fan arribar. El mateix Steffan 

ho manifesta després de l’actuació: “Hem vist que el públic estava molt obert i molt disposat a rebre el que els hem 

oferit. Per a nosaltres, ha estat un concert meravellós”, explica.  

"Passam calor, pero el concert paga la pena" 

Tothom queda satisfet amb les actuacions. “Han estat molt divertits i originals, m’ha agradat molt i m’ha sorprès que 

l’acústica fos tan bona”, reconeix sobre Cantabile na Isabel, a qui acompanya la seva filla de 6 anys. “La combinació 

de música i el show és allò que els fa diferents. La veritat és que ha estat genial”, comenta Pere, acompanyat pel seu 

grup d’amics. 

D’altres que vénen per primera vegada, com Gabriel, no poden obviar el clima que acompanya la jornada: “passam 

una mica de calor, però la veritat és que paga la pena. Mallorca necessita més activitats com aquesta, així que hem 

de donar les gràcies a “SA NOSTRA” per la proposta”. 

L'adéu al paradís 

El sol comença a baixar. Adverteix que ja és hora de tornar cap a Ciutat. La barca roman a l’aigua, quieta, esperant 

l’arribada dels darrers passatgers del dia. Els motors ja sonen una mica nostàlgics, i tothom tracta de fixar bé a la 

memòria les darreres postals que ofereix el paisatge. Sa Calobra queda ja cada cop més i més enfora. El renou de la 

mar i la brisa, tan agradables, provoquen el relaxament. Descans merescut, després d’un dia tan profitós. Alguns, 

sense adonar-se’n, acluquen poc a poc els ulls... 

I el Port de Sóller ens torna a rebre, ara amb una imatge més nocturna. Amb cotxe o amb autocar, cadascú inicia el 

seu viatge de tornada. El sòl ja no és pedregós, ni tampoc l’entorn és verd. La ciutat ens recorda que venim d’un 

paradís. El consol és que el Concert del Torrent de Pareis ens tornarà a esperar el pròxim any, fidel a la seva cita. 

Una invitació a la unió del cos i l’ànima en una experiència quasi mística. 

 

   

   

Concert del Torrent de Pareis (III) 

07-07-2010 

Fotografies d'un dia per al record 



Tots els assistents arxivaran aquest dia dins la seva memòria amb les seves pròpies imatges. Per si de cas, en 

facilitam algunes perquè sigui més fàcil reviure l'experiència... 

Estrangers i mallorquins, grans i joves, vells i infants... el Concert del Torrent de Pareis té, entre moltes d'altres, aquesta 

virtud. El Concert pot arribar a tothom. 

El seu fundador, Josep Coll Bardolet, s'adonà ràpidament d'aquesta característica quan començava a formar-se la 

tradició, ell deia: "Que hi assisteixi gent de tants estaments socials és la cosa que més m'afalaga, pots ben creure-ho. 

És per a mi el que té més valor de tot el concert. La bellesa de la música coral és per a tothom, al Torrent". 

El dia deixà moltes imatges de tots els assistents a un entorn quasi paradisíac. Les roques mil·lenàries, la mar 

tranquil·la i blava, la grandiositat del paisatge... Tot, juntament amb les veus dels grups Air Soul i Cantabile The London 

Quartet deixen un àlbum fotogràfic que, ben segur, més d'un guardarà amb molta esstima. 

 

El cartell ens indica on és la zona del Concert. Encara queda un segon passadís. 

 

Durant un moment de l'actuació de la formació catalana Air Soul. 

 

   



 

Els components d'Air Soul. 

 

 

Els quatre components de Cantabile The London Quartet a la seva actuació. 



http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/el-paisaje-del-torrent-de-pareis-y-la-musica-vocal-se-funden-

en-un-domingo-alternativo.html 
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El paisaje del Torrent de Pareis y la música vocal 

se funden en un domingo alternativo 

π 

M. Joy | Torrent de Pareis | 04/07/2010 

 

El Torrent de Pareis, en Escorca, acogió ayer el ya clásico concierto que lleva por nombre el de 

este incomparable escenario natural. Como cada primer domingo del mes de julio, desde que el 

pintor catalán Josep Coll Bardolet inaugurara esta cita en el año 1964, un millar de personas se 

dieron cita por la tarde, llegados por mar y por carretera, en la desembocadura del torrente para 

disfrutar de un domingo alternativo, que unió playa y la música vocal de los grupos Cantabile The 

London Quartet y Air Soul. 

La tarde se fue cubriendo, en lo que a meteorológicamente se refiere, al acercarse la hora del 

recital, lo que suavizó el agobiante calor de los últimos días e hizo más amable la estancia en la 

cala. Para mucha gente la cita con este concierto se ha convertido en uno de los eventos 

musicales más importantes del verano, ya que permite pasar un día de playa en un paraje muy 

especial y culminarlo con música en un ambiente informal y relajado. Ayer muchos decidieron 

evitar las escarpada carretera y acudir en barco desde el Port de Sóller. 

El recital comenzó puntual, a las 17.30, con el grupo barcelonés Air Soul, formado por tres voces 

femeninas acompañadas de violonchelo, que repasaron éxitos conocidos por todos los asistentes 

y de estilos diversos, desde bandas sonoras de filmes como El libro de la selva, a obras de 

creación propia. 

A continuación, Cantabile The London Quartet, uno de los grupos vocales británicos de mayor 

prestigio, divirtieron al público incorporando el humor a canciones tan conocidas como algunos 

éxitos de The Beatles. 

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/el-paisaje-del-torrent-de-pareis-y-la-musica-vocal-se-funden-en-un-domingo-alternativo.html
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El presidente de Sa Nostra, Fernando Alzamora, agradeció la presencia en el concierto de los 

presidentes de Caja Penedés y Caja Granada, y recordó la reciente fusión de las cajas con Sa 

Nostra. 

 

  Fotos 

 

 

Las enormes paredes de piedra del Torrent de Pareis lo convierten en un escenario con una sonoridad sin 

igual. 

04-07-2010 | M. Joy 
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Esta tarde se celebra el tradicional Concierto del 
Torrent de Pareis 

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Esta tarde está previsto que tenga lugar a las 17.30 horas el tradicional Concierto del Torrent de 

Pareis, en el que actuarán el cuarteto de vocales británicos 'Cantabile' y la original combinación de 

voces femeninas y violonchelos de 'Air Soul'. 

   Este concierto es una de las citas más tradicionales del verano mallorquín que organiza Sa Nostra 

en este emblemático lugar. Este año se cumple la XLVII edición de este acontecimiento que se dedica 

a la memoria del pintor Josep Coll Bardolet (1912-2007), impulsor de esta iniciativa. 

   Cantabile, London Quartet está formado por los tenores Richard Byran, Steven Brooks, Mark 

Fleming y el barítono Michael Steffan. Estos artistas comenzaron como un grupo de estudiantes que 

cantaban en la capilla, pero pronto introducieron el humor como un miembro más. Han actuado en 

escenarios muy diversos y su repertorio ha alcanzado desde la polifonía primitiva hasta el jazz o la 

música contemporánea. 

   Air Soul, por su parte, es una formación musical que combina las voces femeninas de Jordana 

Delgado, Tanja Schilinski y Nuria Viu, y el violonchelo de Alberto Ubiria. Todos ellos son profesionales 

formados en distintas disciplinas como son la música clásica, el jazz o el teatro musical. Su repertorio 

incluye músicas del mundo, canciones gospel, pop y bandas sonoras que ofrecen diferentes 

sonoridades, armonías y ritmos aptos para todos los públicos. 

   La asistencia al concierto es gratuita, si bien se sugiere la aportación de un euro para destinarlo al 

Programa de Urgencias Sociales que lleva a cabo la Obra Social de Sa Nostra. 

http://www.europapress.es/cultura/noticia-baleares-tarde-celebra-tradicional-concierto-torrent-pareis-20100704155301.html
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Diumenge, concert al Torrent de Pareis  

 

 

Una imatge de l'edició de l'any passat del concert. 

 

 

SaVeu 

Un dels millors grups vocals britànics, Cantabile, serà el protagonista de l’edició d’enguany 

del concert al Torrent de Pareis. Procedent de Londres, la formació interpretarà peces 

variades, que aniran des del jazz fins a la música contemporània. 

Al capdamunt de l’escenari estaran acompanyats per Air Soul, un grup de dos violoncels que 

posaran la nota de color amb els seus arranjaments de cançons gospel, pop i de bandes 

sonores. 

El concert començarà a les 17:30 hores del capvespre sobre l’escenari natural de la 

desembocadura del torrent. La Fundació Sa Nostra assumeix un any més l’organització i el 

http://www.saveu.cat/art_info.php?art=4144


patrocini d’aquest esdeveniment que, amb 46 anys d’història, s’ha convertit en un dels 

concerts més esperats de l’estiu. 

De fet, per enguany s’espera que prop de 2.000 persones arribin fins a la cala escorquina per 

compartir un dia de platja amb l’actuació musical. L’organització demana als espectadors que 

arribin a Sa Calobra amb temps per evitar embussos a la carretera i als accessos al Torrent 

de Pareis. 

 

  

| Tornar |  



http://www.saveu.cat/art_info.php?art=4153&register_vars[secto]=4&register_vars[secto]=5&regist
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Més de 2.000 persones al concert al Torrent de Pareis  

 

SaVeu 

Prop de dos milenars de persones, arribades fins a Sa Calobra amb cotxes particulars o amb 

barca per mar, assistiren ahir capvespre a l'edició d'enguany del concert al Torrent de Pareis. 

Cantabile, un dels millors grups vocals britànics, es va convertir en el protagonista de l'edició 

d'enguany. Les temperatures no foren tan elevades com en edicions anteriors, tot i que la 

humitat va convertir la jornada en calorosa. 

La formació britànica, acompanyada pels violoncels d'Air Soul, interpretà peces molt variades. 

Jazz, música contemporània, gospel, pop i bandes sonores conegudes foren alguns dels 

temes interpretats durant el cavpespre. 

 

  

| Tornar |  
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Open-Air Konzert in Torrent de Pareis 

Juli 1, 2010 by Maria Teresa  

 

Eines der einzigartigen musikalischen Ereignisse im Juli ist das jährliche Konzert im Torrente de Pareis,am 

kommenden Sonntag , den 4. Juli ab 17.30Uhr ist es wieder soweit. 

In diesem Jahr wird das Publikum mit einer Performance von Cantabile, A-capella Stücken von dem erfolgreichen 

vokalischen London Quartet und dem Air Soul Gospel-Gruppe bezaubert. 

Die Londoner Quartett Cantabile wurde in Cambridge als eine  Gruppe von Studenten, die a capella sangen,  geboren. 

Teilnehmen wird auch die  spanischen Soul Air Group. 

Mit der  Kombination von  drei Frauenstimmen und zwei Celli  wird ein  Hauch von Farbe mit seinen Arrangements 

von Songs aus Gospel gesetzt, Pop-und Filmmusik. Soul Air Sänger  sind vielseitig ausgebildete in  klassischer und 

moderner Musik, Jazz und Musiktheater. 

Zu dem Konzert bringen jedes Jahr ca. 2500 Zuhörer ihre Decken und Klappstühle, ein Konzert mit einer langen 

Tradition 

Es begann im Jahr 1964 auf Initiative des Künstlers Josep Coll Bardolet (1912-2007), der zog nach dem Willen der 

Chormusik, dann Minderheit, diese natürliche Umgebung für ihre Schönheit und Ton wählte. 

Der katalanische Maler, wohnhaft in Mallorca, war verantwortlich für die Organisation des Konzerts für zwanzig Jahre, 

danach hat die Stiftung  “SA NOSTRA” die Organisation und ihre Fortsetzung übernommen. Im Laufe der Jahre 

wurde mehrere tausend Menschen durch die wunderbare Kombination zwischen der Schönheit der Landschaft und 

die Harmonie der Chormusik angezogen. 

http://www.wandern-mallorca.eu/2010/07/open-air-konzert-in-torrent-de-pareis/
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Das Konzert ist kostenlos, Koncert Besucher können aber gerne spenden,  die Spenden gehen für  die sozialen 

Notprogramme  der “SA NOSTRA”. 

Anreise per Auto oder per Boot von Port Soller mit “Barcos Azules”. 
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