
Bordils acollirà els dies 29 d’agost i 5 i 6 de setembre la tercera edició dels Concerts de 
Tornada, un cicle de música de proximitat que es consolida com una oferta de referència 
per acomiadar l’estiu. Seran tres concerts gratuïts i intimistes davant l’església del munici-
pi, organitzats per l’Ajuntament de Bordils i la revista La Tornada.

L’encarregat de donar-hi el tret de sortida serà l’històric cantautor Quico Pi de la Serra, 
acompanyat a l’harmònica per Joan Pau Cumelles. Membre dels Setze Jutges i considerat 
un dels pioners de la cançó catalana Pi de la Serra presentarà a Bordils el seu 22è treball 
discogràfic, ‘Dues Tasses’, en què ens presenta una sèrie de retrats personals i socials 
sense tabús ni dramatismes però alhora amb la contundència, sensibilitat i sornegueria 
que li són propis. 

Li prendrà el relleu, dijous 5 de setembre, l’empordanesa Joina. Formada en piano clàssic 
a l’Esmuc, aquesta cantant i compositora s’ha estrenat enguany amb el seu primer treball 
discogràfic, ‘Companyes’, un disc que parteix del rap però que combina influències que es 
mouen pel hip-hop, el funk, el jazz, el flamenc i la música clàssica amb una forta càrrega 
feminista i de reivindicació social.

I, per posar-hi el punt hi final, el divendres 6 de setembre serà el torn de Cesk Freixas. El 
cantautor penedesenc hi presentarà el seu aclamat ‘Festa Major’, un treball conceptual que 
té com a pal de paller i fil argumental la simbologia festiva. Després de 15 anys de carrera i 
7 discos publicats, Freixas es troba en un dels moments més brillants de la seva trajectòria 
i ens regalarà un concert de cloenda que segur que serà màgic.

Pi de la Serra, Cesk Freixas i Joina 
als Concerts de Tornada de Bordils
Els Concerts de Tornada apostaran enguany per la cançó d’autor amb dues de les veus 
més reconegudes del gènere a Catalunya. Pi de la Serra -figura clau de la nova cançó- 
i Cesc Freixas -cantant de referència de la cançó del s.XXI- seran els encarregats 
d’inaugurar i cloure el festival respectivament. Entremig, el cicle apostarà per primera 
vegada pel rap amb la jove i prometedora cantant Joina, una de les veus amb més futur 
del circuit musical català.

Dates: 29 d’agost, 5 i 6 de setembre
Lloc: Davant l’església de Bordils

Hora: 21 h
Entrada gratuïta

Per a més informació podeu escriure a direcció@latornada.cat o trucar al 616 70 49 74 (Pau Planas)


