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28 GENER 
19h 
8€ 

 
 
 

 
 
 

MARIA CANYIGUERAL, piano 
Obres de Beethoven i Mompou 
 
La pianista gironina Maria Canyigueral, que ha 
desenvolupat bona part de la seva carrera al Regne 
Unit, ens arriba de la mà de la Xarxa de Músiques de 
Catalunya. Maria Canyigueral ha estat descrita per la 
crítica musical com “una pianista de gran 
personalitat”. Aquest concert serà una bona 
oportunitat per descobrir una intèrpret de casa nostra 
que construeix una sòlida trajectòria a l'estranger. Ha 
tocat en sales importants d'arreu d'Europa i ha estat 
premiada en diversos concursos internacionals. 
Recentment el seu Cd al costat de la violinista Lana 
Trotovsek ha estat guardonat amb medalla d'or als 
Global Music Awards 2016. 
El programa que presenta al Festival abasta 
diferents estils i èpoques. Començant per les 
Bagatel·les op.126 la darrera obra per a piano de 
Beethoven, que el propi autor considerava 
"probablement la millor obra que he escrit mai" i 
també inclourà obres de Frederic Mompou. 
 
Formació: 
Maria Canyigueral - piano 
 

 

 
11 FEBRER 
19h 
13€ 

SOUND SIX - Moments 
Finalistes del Oh Happy Day de TV3 
 
Les SOUND SIX, grup finalista del Oh Happy Day de 
TV3, estan de gira amb el seu espectacle 
MOMENTS, que dóna per títol el seu primer disc. 
Un espectacle on combinen diferents gèneres 
musicals, des de cançons actuals de pop i rock fins a 
cançons d'autor, cantades amb una base 
instrumental, un piano on elles mateixes 
s'acompanyen o bé a cappella. Tot amb una posada 
en escena coreografiada de manera elegant i 
enèrgica, on cuiden al detall la musicalitat de les 
cançons i també dels moviments. 
En definitiva, un espectacle familiar on hi gaudeixen 
dels petits als grans de casa. 
 
Formació: 
Alba Esparza - veu 
Joana Mas - veu 
Mar Puig - veu 
Marta Trujillo - veu 
Noelia Gómez, - veu 
Acompanyament de piano 
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25 FEBRER 
19h 
12€ 
 

JOAN CHAMORRO Trio presenta ÈLIA BASTIDA 
amb Andrea Motis i Josep Traver 
 
La factoria de la Sant Andreu Jazz Band segueix 
generant solistes que sorprenen al públic any rere 
any. En aquesta ocasió destaca la violinista, 
saxofonista i cantant Èlia Bastida, una veu que 
compta amb el seu propi disc de presentació, el 
novè de la sèrie Joan Chamorro presenta. 
Al costat de l'Andrea Motis, Josep Traver i el 
mateix Joan Chamorro, revisaran alguns dels 
temes interpretats en el nou treball i també 
d'altres on la veu tindrà molta presència. Swing, 
bossa, bebop. 
 
Formació: 
Joan Chamorro - contrabaix i veu 
Èlia Bastida - veu, violí i saxo tenor 
Andrea Motis - veu, trompeta i saxo 
Josep Traver - guitarra 
 

 

 
11 MARÇ 
19h 
10€ 
 
 

NEUS MAR Quintet 
Presenta el seu nou disc “Cromatismes” 
 
Neus Mar i Imma Presas, acompanyades per Emilio 
Sánchez, Pep Rius i Silvia Pedret, ens presenten el 
seu nou disc Cromatismes. Un espectacle de música 
i color amb el que pretenen emocionar al públic a 
través de grans èxits de tots els temps. Un repertori 
ordenat segons el color i l’emoció que desperta 
cadascuna de les peces. 
Cromatismes és una barreja de veu, llum i música on 
es podrà gaudir de cançons com La Vida es Bella 
(Noa), Aleluia (Leonard Cohen), Vestida de Nit 
(Càstor Perez i Glòria Cruz) i Mediterraneo (Joan 
Manuel Serrat), entre d’altres. 
 
Formació: 
Neus Mar - veu 
Imma Presas - veu 
Emilio Sánchez - guitarra i veus 
Pep Rius – guitarra i contrabaix 
Silvia Pedret - veu en off 
Pere Costa - text 
Jordi Borrell - tècnic de so i llums 
 

 

 
8 ABRIL 
19h 
10€ 
 
 

SINATRA 100 ANYS 
per AGUSTÍ BURRIEL & Quartet 
 
Agustí Burriel és una de les veus més reconegudes i 
sol·licitades entre les formacions de swing i 
blues que circulen pel país i Frank Sinatra, "La Veu", 
és un dels millors i mes recordats cantants de tots 
els temps, que l'any 2015 hauria fet 100 anys. 
Apropiar-se del repertori de Frank Sinatra i defensar-
lo amb solvència i personalitat pròpia no es troba a 
l'abast de qualsevol. Agustí Burriel, acompanyat 
d'una formació de caire jazzístic, interpreta temes 
inoblidables; tot un espectacle per recordar i 
emocionar-se. 
 
Formació: 
Agustí Burriel - veu 
Matthew Simon - trompeta 
Xavier Algans - piano 
Pep Rius - contrabaix 
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Oriol González - bateria 
 

 
29 ABRIL 
18h 
8€ 

 
 
 

 
 
 

GRANADOS I L’ESPURNA DE LA FELICITAT 
Cia. El nen Infinit 
 
Un espectacle musical entorn la vida del pianista i 
compositor Enric Granados. El seu relat biogràfic, les 
músiques que ell va escriure, les anècdotes i 
experiències vitals que va travessar, les persones 
que va conèixer. Tot un conjunt que Clara del Ruste 
ens interpreta dins un gest tendre i de complicitat 
amb el gran pianista Emili Brugalla. 
Un espectacle familiar per a totes les edats que 
permet conèixer els detalls més rellevants d’aquest 
gran music i que pretén alimentar “l’espurna” de 
l’amor a la música. 
 
Formació: 
Clara del Ruste - actriu i clown 
Emili Brugalla – piano 
 

 

 
13 MAIG 
19h 
10€ 
 

JUDIT NEDDERMANN 
Presenta el seu tercer disc 
 
Judit Neddermann, és cantant i autora de cançons, 
una veu jove del Maresme amb una llarga i clara 
trajectòria musical que destaca dins el panorama de 
cantautors catalans per la seva personalitat i timbre 
únic. Ha col·laborat amb nombrosos projectes i 
grups musicals i ha estat reconeguda i premiada 
pels seus dos projectes en solitari “Tot el que he 
vist” (Temps Record, 2014) i “Un Segon” (Satélite K, 
2016). 
En aquest concert presenta el seu tercer disc en 
solitari juntament amb el guitarrista Adrià Plana. Un 
espectacle amb segell propi on es podrà gaudir 
d’una Neddermann en el seu estat més pur i 
intimista. 
 
Formació: 
Judit Neddermann - veu 
Adrià Plana - guitarra 

 

 

 
27 MAIG 
19h 
10€ 
 

GRUP XATÓ 
Presenta nou espectacle “Un far per tornar” 
amb cant i dansa 
 
El grup Xató neix a Vilafranca del Penedès de la mà 
de quatre músics units per la passió per la música i 
pel cant de taverna. Al llarg de la seva trajectòria han 
anat desenvolupant un estil propi amb unes veus i 
una sonoritat característiques i diferenciades, sense 
deixar de banda les principals fonts dels món de 
l'havanera. 
Aquest espectacle és una cantada diferent i molt 
especial que vol il·luminar les nostres havaneres i 
cants de taverna amb danses, poemes, músiques i 
veus. 
 
Formació: 
Joan Parellada - tenor 
Jordi González - baríton i direcció musical 
Anna Peret - acordió 
Ramon Sol - veu baixa i guitarra 
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Aina Ros - cantant 
Sílvia Amigó - rapsode 
Roser Farré - dansa 
Jordi Massana - dansa 
Núria Sellés - dansa 
Sergi Solé - dansa 
 

 
10 JUNY 
19h 
8€ 

 
 

MERCEDES GANCEDO soprano 
BEATRIZ GONZALEZ piano 
Recital líric 
 
La soprano argentina Mercedes Gancedo, flamant 
guanyadora de la primera edició del Concurs Palet 
que organitza Joventuts Musicals de Martorell, 
ofereix aquest original programa en el qual fa 
diversos viatges d'anada i tornada entre Espanya i 
Amèrica Llatina. 
Un concert en què interpreten obres d'autors 
d'Argentina, Cuba, Brasil, Colòmbia i Espanya per 
descobrir tot un món d'influències i préstecs a una 
riba i l'altra de l'Atlàntic. 
 
Formació: 
Mercedes Gancedo - soprano 
Beatriz Gonzalez - piano 
 

 
 
 

 
8 JULIOL 
19h 
12€ 
 

MARCO MEZQUIDA & CELESTE ALIAS 
Llunàtics 
 
La unió de dos talents musicals com els de Marco 
Mezquida i Celeste Alías és d’alta intensitat. Des que 
es van conèixer, l’any 2005, han conreat un projecte 
de cançons arranjades amb gust i riquesa sonora. 
Es tracta d’un duo de músics complets de l’escena 
musical nacional, creadors esplèndids i madurs, que 
porten el seu segon treball ”Llunàtics”. Un recull de 
cançons inspirades en les fases de la Lluna, passant 
per les diverses emocions i estats que aquesta ens 
provoca i que s’interpreten d’una forma única i 
personal amb arranjaments i sofisticació. 
El repertori del concert entrellaça composicions 
pròpies en una Suite Lunar amb cançons conegudes 
de músics espanyols, anglosaxons i 
llatinoamericans, influenciats pel folklore, la música 
clàssica, la música jazz i el pop. 
Una oportunitat per sentir Moonlight Serenade de 
Glenn Miller o l’Eclipse d’Ernesto Lecuona donant-se 
la mà sense complexes amb temes com Hijo de la 
Luna de Mecano, mentre les projeccions en directe 
del pintor i artista plàstic Txema Rico ens porten per 
paisatges llunàtics plens de bellesa i complicitat. 
 
Formació: 
Marco Mezquida - piano 
Celeste Alías - veu 
Txema Rico - projeccions 
 

 

 

Concerts que gaudeixen d’entrada gratuïta per tots els joves dins a 12 anys, acompanyats 
sempre per un adult 

 


