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Música del món contemporània, amb influències múltiples i marques particulars del jazz i la 
fusió, on cada instrument és impulsat més enllà de les funcions tradicionals, en la cerca d’un 
nivell profund d’expressió. 
!
Trio de Música contemporània instrumental format per Ariel Vigo al saxo alt, Salvador Toscano 
a la bateria i Matías Míguez al baix elèctric, amb una llarga experiència en la interpretació 
d’estils diversos i l’acompanyament d’artistes internacionals. 
!
Originaris de Buenos Aires i retrobats a Barcelona, van començar coincidint en sessions 
habituals de jazz de la ciutat, fins que, l’any 2007, van crear Vigorous, un projecte propi 
original, que, tal i com el nom reflecteix, és ple d’energia i vigor a l’escenari. Inicialment el trio 
reinterpreta, amb un estil propi, els estàndards del jazz i, a partir del 2012, comença a elaborar 
un repertori original que dóna lloc al seu primer treball discogràfic. 
!
A l’escenari, es caracteritzen per un alt grau d’interacció entre els membres, i una forta 
connexió amb el públic, tot combinat amb un so potent i notes d’improvisació, que apropen el 
jazz contemporani als oients.  
!
Una bufada d’aire fresc de l’escena multicultural de jazz de Barcelona.

Vigorous

El trio
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Vídeos

[ EPK VIGOROUS] [ CONCERT EN DIRECTE ]

[ CLICA PLAY PER VEURE EL VÍDEO ]

https://www.youtube.com/watch?v=i6YhH1AE8e4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B7OurupsB1s
https://www.youtube.com/watch?v=B7OurupsB1s
https://www.youtube.com/watch?v=i6YhH1AE8e4&feature=youtu.be
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Música

[ CLICA PLAY PER ESCOLTAR LA MÚSICA ]

Villa Characato 05:40

Calostro 07:40

Palestra 06:40

http://climaxamish.com/vigorous_music/04%20-%20VIGOROUS%20-%20VILLA%20CHARACATO.mp3
http://climaxamish.com/vigorous_music/03%20-%20VIGOROUS%20-%20CALOSTRO.mp3
http://climaxamish.com/vigorous_music/05%20-%20VIGOROUS%20-%20PALESTRA.mp3
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Com sona Vigorous?
Vigorous és el resultat d’anys d’experiència i interpretació al costat de reconeguts 
artistes internacionals, diversos estils musicals, arreu del món, en incomptables 
festivals i clubs. 
!
Aquest trio es caracteritza per una sonoritat fresca i espontània, que combina 
elements acústics i electrònics i permet l’exploració de noves sonoritats a partir de 
l’intercanvi de funcions tímbriques i instrumentals. 
!
Componen els temes de manera conjunta, a partir de la desconstrucció d’estils 
folklòrics i músiques del món, amalgamades amb la fusió i el jazz. Una composició 
arriscada amb un enfocament obert, que afavoreix estructures d’improvisació. 
!
Un concepte de música que atrau l’atenció del públic especialitzat, però també de 
persones amb l’afany de descobrir alguna cosa nova. 
!
Amb una influència estètica d’artistes com ara Avishai Cohen, Wayne Shorter, Joshua 
Redman o Aka Moon, desenvolupen una forta identitat que connecta i atrapa el 
públic mitjançant el seu directe potent. 
!
!
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Biografia

www.salvadortoscano.com

Salvador Toscano 
Bateria

Va seguir la carrera de Performance en bateria del Sindicato 
Argentino de Músicos i a l’Escuela de Música Popular de 
Avellaneda, amb professors de trajectòria nacional i 
internacional, com José María “Pepi”; Taveira o Aldo Caviglia. 
Va participar en Master Class a càrrec de músics com Ron Carter, 
Nicolás Arnicho, Robby Ameen, Christian McBride, Kurt 
Rosenwinkle, Miguel Zenón. Exerceix la docència particular i 
institucional des del 1996. Es caracteritza per la versatilitat i un 
ampli desenvolupament en diversos estils, des del jazz i world 
music fins el Rock/Funk. 
Aquest fet l’ha portat a treballar com a “sideman”, amb 
col·laboracions en concerts, gires i festivals d’arreu del món, així 
com també en més de 30 enregistraments amb artistes com 
Marta Gómez, Antonio Serrano, Sofía Ribeiro, Soledad Villamil, 
Raúl Lavié, José Reinoso, Tom Principato, entre d’altres. L’any 
2008 va obtenir l’endorsement de bateries Sonor i platerets 
Meinl. L’any 2012, de cajones DG.

http://www.salvadortoscano.com
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www.arielvigo.com

Ariel Vigo 
Saxo alt

Nascut a Buenos Aires, Vigo va realitzar estudis de música i 
saxo clàssic al Conservatorio Municipal de Música de 
Avellaneda. Es va llicenciar en jazz al EMPA de Buenos Aires i 
a l’ESMUC de Barcelona, i va rebre Master Class de la mà de 
grans figures com a Bob Mintzer, Jerry Bergonzi, David 
Liebman o Paquito D’Rivera. Va rebre l’endorsement de les 
canyes de Rico International. 
Des que es va establir a Barcelona, l’any 2001, Ariel Vigo s’ha 
presentat en diversos escenaris i festivals d’Europa, el North 
Sea Jazz Festival, el Jazz in Marciac, entre d’altres, i ha 
compartit actuacions i col·laborat amb músics internacionals 
com Roberto Fonseca, Jorge Pardo, Benny Golson, Cedar 
Walton, Ron Carter, etc. 
Parlar d’Ariel Vigo és parlar d’un músic amb un so refinat i 
swing natural, que es guia només pel seu instint, i que vol 
transmetre al públic la seva sonoritat particular, arriscada, 
magnètica i honesta, plena d’energia.

Biografia

http://www.arielvigo.com
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Matías Míguez
Baix elèctric
Es va formar com a músic intèrpret en l’especialitat de Baix 
Elèctric a l’Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino 
de Músicos i a través de classes particulars amb Josengo 
Frojan o Javier Malosetti. L’interès que té en l’anomenada 
“world music”; l’ha portat a actuar amb diversos artistes arreu 
del món, a festivals de renom internacional com el Festival de 
Jazz de Barcelona, Falcon Ridge New York o Montremblant 
Blues Montreal. Establert a Barcelona des del 2003, ha 
compartit escenari i sessions d’estudi amb artistes com Jorge 
Pardo, Chico Cesar o Antonio Restucci. La seva tasca com a 
“sideman” i director musical, la solidesa i so que ofereix, 
conjuntament amb una habilitat poc habitual i un 
coneixement de la improvisació, li han comportat un gran 
nombre d’elogis de la premsa musical a més de 18 països. El 
seu baix apareix a més de 25 discos de segells de prestigi 
com ara Boa Records o New Mood Jazz. Des del 1997 dóna 
classes particulars i a institucions educatives de baix elèctric i 
música.

Biografia
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Què diuen de nosaltres?

“Després d’escoltar el disc diverses vegades, vénen ganes de 
tornar a escoltar-lo! (I això no passa gaire sovint amb la música 
que rebo). Té una sonoritat fresca, espontània, enèrgica, orgànica i 
càlida, i està molt ben conduït en l’evolució temporal. 
El tractament de la instrumentació (enfocament i interacció, 
articulacions, desenvolupament de la sonoritat), tant en l’execució 
com en les composicions dels temes, l’han encaminat cap a 
esferes més elevades de l’expressió artística, sense que trobem a 
faltar cap instrument harmònic. 
Es percep una alta qualitat d’execució tant a nivell de grup com 
individual, i una connexió entre el trio més que notable.” 
!
José Luis Cladera 
Director de l’orquestra Banda Sinfónica Nacional de Ciegos 
Pascual Grisolía, Buenos Aires. 

“Amb un aforament abundant, agradable i expectant, es va 
presentar el trio Vigorous, format per Ariel Vigo, Salvador 
Toscano i Matías Míguez. Amb el seu so inconfusible, trepidant i 
infatigable, van començar el concert en una sala plena. El grup 
va aconseguir captivar el públic al llarg dels 75 minuts d’actuació 
sense perdre l’energia en cap moment. En aquesta segona 
edició, des del Vigorous del 3 d’octubre del 2015 a Altafujazz, 
Vigorous va mostrar una faceta més madura i desenvolupada.” 
!
Toni Pla Santamans  
Director Artístic Altafujazz 
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Contacte

Nacional 
Ariel Vigo 

vigoroustrio@gmail.com 
659 053 087 

Internacional 
Ricardo Jiménez 
ricardo.jimenez@lethemusicplay.com 
+34 659 664 633 
!

Web

Youtube

Facebook

www.vigoroustrio.wixsite.com/vigorous 

www.youtube.com/channel/UCXr9VpX3v3MkSO2TcnhYM2A

www.facebook.com/vigorousarielvigo/

http://www.vigoroustrio.wixsite.com/vigorous
http://www.youtube.com/channel/UCXr9VpX3v3MkSO2TcnhYM2A
http://www.facebook.com/vigorousarielvigo/
http://www.facebook.com/vigorousarielvigo/

