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Proposta de concert 
- El llenguatge del Tango - 

 

 



Breu biografia 
 

Vanguard Duo està integrat per Alejandro Castillo (clarinet) i Josep Vila 

(acordió). La formació neix en 2011 amb la intenció de mostrar l'ampli 

repertori ja existent per al duo i, a més, animar a joves compositors a 

descobrir i explorar les diferents possibilitats tímbriques i expressives 

d'aquesta formació.  

 

Des de la data d'inici, Vanguard Duo ha estat seleccionat per participar 

en festivals com Festival BOL'DEON 2011 (França), Festival Jove Pau 

Casals 2012 (El Vendrell), i Festival Eufònic 2012 - Mostra d'Art Sonor 

(Amposta). També, Vanguard Duo ha estat finalista en els concursos 

de música de cambra La Porta Clàssica de Barcelona (2011), i Concurs 

Mirabent i Magrans de Sitges (2012).  

 

Vanguard Duo ja ha tingut ressò entre diferents compositors i ha rebut 

diferents encàrrecs, com l'obra titulada Rezongo-Tango, del 

compositor argentí Andrés Serafini; també ha rebut l'obra encàrrec 

titulada Desierto y Oasis del jove compositor Fabià Santcovsky (obra 

premiada en el IV Concurs Internacional de Composició Francisco 

Escudero).  

 

I actualment, Vanguard Duo treballa en diferents projectes amb 

compositors com Santiago Díez-Fischer, Nicolás Llompart, Roger Costa 

i Joan Bagés. 

  



Josep Vila, acordió 

Format a l´Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) en 
l´especialitat d´acordió amb el profesor Iñaki Alberdi on ha estat 
llicenciat l’any 2010. Ha realitzat diferents cursos i classes magistrals 
amb prestigiosos pedagogs i intèrprets de l´acordió com son Miren 
Iñarga, Carlos Iturralde, Oleg Sharov, Jacques Mornet, James Crabb i 
GeirDraugsvoll. 

Josep Vila ha estat guardonat amb nombrosos premis com són la 
Medalla d´Or al Festival Nacional d’Acordió 
(ArrasatekoAkordeoiLehiaketak) de Mondragón en modalitat solista 
l’any 2007, el segon premi en el concurs de Sant Anastasi en la 
modalitat de música de cambra amb el quintet d´acordions 
Mediterranian 5 (2005). Amb aquest quintet va representar a Espanya 
en el Festival de Reencontres Musicales de Méditarranée a Còrsega 
(França). Amb l’Orquestra d’acordions de Sabadell va rebre el primer 
premi en el concurs internacional de Castellfidardo (Itàlia) l’any 2006.  

Finalment, l’any 2008 obtingué amb aquesta orquestra el segon premi 
en el Concurs Internacional d’orquestres d’acordions de la ciutat de 
Praga i amb el grup Tangus Quintet va obtenir el segon premi en el 
Concurs d’Interpretació Musical l’Arjau. També ha estat finalista en 
modalitat solista en els concursos: Certamen Arrasate Hiria el 2009, 
Concurs d’Interpretació Musical de la Fundació l’Arjau i Concurs 
d’Interpretació Musical de Les Corts el 2010.  

 

 

 



Alejandro Castillo, clarinet 

Realitza els seus estudis musicals de Grau Superior a l’Escola Superior 

de Música de Catalunya (ESMUC) amb Joan Enric Lluna. Estudia també 

al mateix centre clarinets històrics amb Lorenzo Coppola i clarinet baix 

amb Harry Spaarnay. Ha rebut classes de perfeccionament de 

professors com Anthony Pay, Guy van Waas, Hans Deinzer, Joy Farrall i 

Jean Kopperud, entre d’altres.  

Ha treballat amb directors com Salvador Mas, Edmon Colomer, Manel 

Valdivieso, Jordi Mora, Enrique Mazzola, Ricardo Estrada, entre 

d’altres. Ha participat a diversos festivals com el Festival Internacional 

de Música Isaac Albéniz (com a solista), Xarxa de Músiques de 

Catalunya, Festival de Música Castell de Santa Florentina o Festival 

MasiMas.  

Ha estat guanyador del Concurs-Beca Obra Social Ibercaja i també ha 

estat guanyador del segon premi al VIII Concurs de Música de Cambra 

Montserrat Alavedra, amb la formació Martinů Ensemble.  

D’altra banda, el seu interès per la música contemporània l’ha dut a 

estrenar i enregistrar diverses obres d’autors com Oliver Rappoport, 

Jesús Navarro, Santiago Díaz-Fischer  o Manel Ribera. Recentment, el 

compositor nord-americà Christopher Fulkerson li ha encarregat 

l’estrena de l’obra St. Peregrine’s Concerto, obra per a clarinet baix i 

percussions. 

 

 

 



Programa 
El llenguatge del Tango 

 
Primera  Part – Els diferents estils del Tango 

 
Tango Isaac Albéniz 
A Russian Tango Koen Dejonghe 
Anantango Gorka Hermosa 
Recordando a Gardel Josep Vila 
Tango pour Claude Richard Galliano 

 

 

Segona Part – Homenatge a Astor Piazzolla 

 

Primavera Porteña 
NightClub 1960 

Oblivion 
Libertango 

 

 



Sobre el programa... 
 

La primera part és una mostra dels diferents estils i llenguatges que 
diversos compositors han emprat sobre la forma musical de tango. Així 
doncs, comencem amb una obra clàssica del compositor català Isaac 
Albéniz, per donar pas desprès a la composició del belga Koen 
Dejonghe, que ens proposa una versió en forma de tango del conegut 
tema Midnight in Moscow. Seguidament, podem escoltar l’obra 
Anantango, del talentós i jove acordionista basc Gorka Hermosa, 
arranjada en aquest cas per clarinet baix i acordió. No podia faltar en 
aquesta primera part el record al cantant i compositor de tango més 
important de principis de segle XX, Carlos Gardel; en l’obra Recordando 
a Gardel sentirem tres de les composicions immortals d’aquest autor. 
Per finalitzar, i com a obra pont amb la segona part, sonarà Tango pour 
Claude, del gran acordionista franco-italià Richard Galliano, qui ha 
estat en gran mesura influenciat per la música d’Astor Piazzolla. 
 
La segona part té la intenció de reunir obres molt característiques i 
representatives del gran bandoneonista, compositor i revolucionari del 
tango, Astor Piazzolla (1921-1992), del que s’ha commemorat el vintè 
aniversari de la seva desaparició. Són les dues primeres obres 
provinents de cicles diferents: Primavera Porteña (de les 4 Estacions 
Porteñas, composada amb la mateixa intenció que Les 4 Estacions 
d’Antonio Vivaldi); i Night Club 1960 (de La Història del Tango, obra de 
quatre moviments que descriu diferents moments i característiques de 
l’estil) A continuació, l’obra Oblivion ens donarà a conèixer una faceta 
desconeguda de Piazzolla, ja que la va composar per al film Enric IV.  I 
per acabar aquest concert, Libertango és l’obra que resumeix de forma 
més clara i evident l’estètica d’aquest autor, el qual cercava la llibertat 
creativa desenvolupant el nou tango, diferenciant-se així del tango 
clàssic. 
 

Requeriments tècnics: 
1 cadira, 1 banqueta de piano, 2 faristols. 



Concerts destacats 
 
26 de febrer del 2011– Aula Magna EMM St.Cugat. 
 
7 d’abril del 2011 – Centre Cívic Casa Groga, Barcelona. 
 
3 de maig del 2011 – Auditori Municipal de Terrassa. 
 
28 de maig del 2011 – Ateneu d’Igualada. 
 
2 de juliol del 2011 – Centre Cívic Besós, Barcelona (Festival BESMINA 
2011) 
 
20 d’agost del 2011 – Bolquère, França (Festival BOL’DEON 2011) 
 
2 d’octubre del 2011 – Ateneu de Cerdanyola del Vallès. 
 
15 de desembre del 2011 – Auditori Pepita Sellés, Barcelona.  
 
16 de juny de 2012 - Auditori Musitekton, Barcelona. 
 
21 de juliol de 2012 - Vila Museu Pau Casals, El Vendrell (Cicle Música 
als Jardins) 
 

7 de setembre de 2012 – Centre d’Art Terres de L’Ebre, Amposta. 
 
15 de setembre de 2012 – Palau Maricel, Sitges. 
 
9 de març de 2013 – Foment Mataroní, Mataró. 
 
25 d’abril de 2013 – Festival Mixtur, Barcelona. 



Contacte 
 

Josep Vila         
600671927 

info@josep-vila.com 

 
 

Alejandro Castillo   
636890421 

alex_castillo_vega@hotmail.com 
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http://www.myspace.com/vanguardduo
http://www.wix.com/vanguardduo/vd
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