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Brassiana

Spanish Brass 
Amb 30 anys de trajectòria al món de 
la música de cambra, Spanish Brass 
és un dels quintets més dinàmics i 
consolidats del panorama musical 
internacional.  
L’any 1996 obté el Primer Premi del 6è 
Concurs Internacional per a Quintets 
de Metall “Ville de Narbonne” (França), 
considerat el de més prestigi per a 
aquesta formació. En 2017 va rebre el 
I Premi Bankia al Talent Musical en la 
Comunitat Valenciana i en 2019 el 
Premi Espai Ter de Música de Torroella 
de Montgrí. 
A més d’haver participat en alguns 
dels festivals més importants del món, 
ha tocat en la gala dels Premis 
Príncipe de Asturias en 1995 i ha 
enregistrat la música de l’obra teatral 

La Fundación de Buero Vallejo per al 
Centro Damático Nacional i la banda 
sonora de la pel.lícula Descongélate, 
de Félix Sabroso, per a la productora 
El Deseo.  
Ha pub l i ca t v i n t - i - s i s t r eba l l s 
discogràfics, entre ells dos DVD-CD i 
un doble CD recopilatori, que mostren 
les seves múltiples facetes. 
Paral.lelament a l’activitat de concerts, 
Spanish Brass organitza dos festivals 
dedicats als instruments de metall de 
caràcter internacional: el Festival 
Spanish Brass Alzira (www.sbalz.com) i 
e l F e s t i v a l B r a s s u r r o u n d 
(www.brassurround.com)  
Spanish Brass toca amb trombó 
Courtois i tuba Melton; i amb la nova 
aplicació BlackBinder; i utilitza fundes 
d’instruments Bags. 

A més, rep el suport de l’Institut 
Valencià de Cultura i del Ministerio de 
Cultura-INAEM. 

Components 
Carlos Benetó, trompeta 
Juanjo Serna, trompeta 

Manuel Pérez, trompa 
Inda Bonet, trombó 
Sergio Finca, tuba

Spanish Brass.- Quinteto de Metales   
Albert Palau Trio

Brassiana és el punt de convergència entre dos llenguatges, el clàssic en el seu àmbit contemporani i el del 
Jazz en la seva íntima fonètica. Una mirada de complicitat i de seducció, com mai la va haver-hi, cap a la 
Música de cambra en la qual resulta inevitable cedir a la fascinació dels sons resultants. 
Brassiana és una composició original per a quintet de metalls i secció rítmica, del compositor i pianista català 
Lluís Vidal, encàrrec del Spanish Brass i que es va estrenar l'1 de Desembre de 2000 en el marc del Festival 
Avuí Jazz de Vila Real. 
L'espectacle té una durada aproximada de 90 minuts, en els quals s'inclouen temes originals per al quintet, el 
trio o l'octet, tots ells d'autors contemporanis de Jazz. Al llarg d'aquest temps, sorgiran molts i diferents estils 
en els quals no resultarà utòpic poder submergir-se en un altre univers. 

http://www.youtube.com/watch?v=JzTG8M4HqnE

Spanish Brass 
Apartado de Correos 167 

46117 Bétera 
Tel.- 963 312 412 

inda@spanishbrass.com 
www.spanishbrass.com
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