
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Nolasc Turu  (violí i viola) 

Jon Cottle               (violoncel) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Free Strings és un projecte nascut a Barcelona de 

la mà de Pere Nolasc Turu i Jon Cottle, ambdós músics 
clàssics amb un repertori obert a gran quantitat d’estils, 
des dels Grans compositors  fins a la música moderna i 
la improvisació. 
  
EL CONCERT 

 
Aquest concert pretén fusionar i adaptar repertori de 

diverses procedències i èpoques, per tal de  crear un ambient 
únic a través de la sonoritat dels dos instruments de corda 
fregada. 

 
És un pont entre la tradició clàssica i les noves 

metodologies de música moderna. En ell hi ha lloc tan per la 
interpretació del repertori denominat “clàssic”, amb grans 
autors  com Beethoven, Bach o Haendel, com per a  endinsar-
se en la nit dels temps i les melodies de societats amb arrels tan 
diverses com diverses com la jueva, la celta o Balcànica. 

 
 Música que ataravessa fronteres lingüístiques i 

culturals; De l’est a l’oest i de l’oest a l’est en el marc d’un 
continent carregat d’historia i histories, música que viatja amb 
les necessitats humanes, a través dels sentiments i navegant cap 
a nous continents. 

 
 



 

Pere Nolasc Turu  
Multinstrumentista en viola, violí i 

quintó.  

   

 

Des de ben petit se sent captivat per les 

grans capacitats emocionals de la 

música. 

S’ha format amb diversos 

professionals en interpretació, música 

de cambra, improvisació i pedagogia 

musical. Comença a  estudiar a Tarragona on obté els Graus professionals en Violí i Viola; i 

posteriorment es trasllada a Barcelona on es titula en estudis superiors al Conservatori del 

Liceu i a  l’’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) I un postgrau en pedagogia 

musical. Forma part de l’equip de professors de l’Instituto de Educación Musical, 

encapçalat per Emilio Molina. 

  Apassionat de la improvisació i la creativitat es dedica a compaginar la docència 

amb la interpretació incloent-hi sempre apartats d’aquesta matèria, també ha publicat amb 

l’editorial Enclave creativa (Madrid). 

    Ha tocat amb diversos conjunts de música clàssica orquestres i grups de 

worldmusic i improvisació; en destaquen l’Orquestra infantil Cameratta XXI, orquestra de 

la URV, la OCN, IRO, Orquestra de Vila-Seca, Jove orquestra de la Diputació de 

Tarragona JOSDT. Com a conjunts de cambra en destaquen el Quartet Kesse, el Faustus 

trio, el Trio Dewartt, AEDOS i Supernova amb Conrad Setò. 

Ha col·laborat amb diverses produccions de música com a art interdisciplinar, 

col·laborant amb l’Ajuntament de Tarragona, l’Aula de teatre de la URV I la companyia 

Zona Zàlata, actuant a diversos teatres de Catalunya, a l’Acción MAD de Madrid i la Casa 

Sensibile al Piemont amb la companyia Universi Sensibili i l’artista Antonio Catalano. 

  A nivell pedagògic es dedica  a l’ensenyança del violí, la viola, música de cambra, el 

llenguatge i l’harmonia diversos centres de Barcelona, principalment al Conservatori del 

Liceu. Ha donat tallers i cursos d’improvisació als conservatoris de Tarragona, Girona i al 

superior de Castilla y León, dins el curs Improvisa! Salamanca  2014-09-09 



 

Jon Cottle  

Violoncel·lista, improvisador, compositor, arreglista i educador  

 

 

D’origen Anglès, resident a 

Barcelona.  

S’ha format en violoncel 

clàssic a la Royal Adacemy o of 

Music a Londres, ha passat gran 

part de la seva trajectòria 

aprenent a tocar diferents estils 

de música com el Jazz, Soul, 

Funk, Folk,Hip Hop, Flamenc, 

Pop i Latin, entre d’altres. 

Ha realitzat extenses 

gires per Europa, Estats Units, 

Canadà i Japó amb el grup 

Nord Americà Clare and the 

Reasons i el cantautor Van Dyke 

Parks. 

 És membre de The 

Heritage Orchestra a Londres, la 

Eclectic Color Orchestra i Cordes del 

Món en Barcelona. Ha tocat en 

concerts i gravacions amb 

artistes com The Bays, Jon Cale, 

Sir Colin Davis, Sir Peter Maxwell 

Davies, Goldie, Manuel Fernández, 

Airto Moreira, The Pinker Tones, 

Dizzee Rascal y Spiritualized. 

Es professor de violoncel en metodologia Suzuki I és convidat amb regularitat per a 

impartir classes en diferents cursos de música tradicional i moderna en 

Espanya i Anglaterra 



PROGRAMA 
 

 

Tradicional 

Selecció de temes folclórics de les illes britàniques.   

-Suite  

-The king of fairys 

-Constant Billy 

H.Mancini.         

Moon River  

Johan Sebastian Bach 

Adaptació sobre les invencions per a dues veus. 

 -Invenció 4  BWV 775 

-Invenció 6  BWV 777 

-Invenció 13 BWV 784 

Klezmer 

Selecció de Temes  

 -Desprès de l’antic conte de fades (Der Mirjambrunnen) 

 -Stempenjus Fiedel (Un famós violinista Klezmer) 

Ludwig van Beethoven 

Adaptació sobre el Duo per a clarinet I fagot  WoO 27 n1.  

-Allegro 

-Andante 

-Rondo 

De Haendel als Balkans 
-Allegro de G.F.Haendel  

–Jovano Jovanke 


