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El “Dossier de professionals d’arts 
escèniques i música” està format 
per professionals i companyies que 
treballen diferents disciplines dins 
les arts escèniques (dansa, teatre, 
circ, etc.) i grups de música de 
diferents estils. Tots ells són de la 
comarca de la Selva.

La finalitat d’aquest dossier és 
donar a conèixer els artistes i les 
companyies, i facilitar una eina de 
contacte als programadors cultu-
rals, i molt especialment als ajunta-
ments de la comarca.

Amb aquesta iniciativa el Consell 
Comarcal de la Selva preveu donar 
suport a la promoció de l’escena 
cultural com a factor de dinamit-
zació social i econòmica de la 
comarca.
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ESPECTACLES

Tret de sortida: un buscador 
de metàfores que manipula i és 
manipulat pel seu objecte de circ: 
el trapezi Washington.
Una mostra de recerca d’equilibri. 
Un espectacle on esculpeix el seu 
cos i les seves emocions utilitzant 
un llenguatge poètic i personal.
-
Fitxa artística
Andreu Casadellà.

Andreu Casadellà
hello@andreucasadella.com
www.andreucasadella.com

Tel. 676 054 0531 Andreu Casadellà
CirC / trapezi

Arts Escèniques
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ESPECTACLES

Bona nit, benparits!: és un cant divertit i serè al cicle 
de la vida. 
Aquest és el propòsit que ens presenta el protagonis-
ta. Ell canta i toca, i entre cançó i cançó ens explica 
la seva particular manera de passar per aquest món. 
Sense llàgrimes ni estridències Faixedas ens ensenya 
com és: natural, planer, sincer, divertit, carismàtic, 
entranyable, gamberro i seductor, exactament com 
aquest espectacle.
-
Fitxa artística
Idea i interpretació (Fel Faixedas), direcció (Marcel 
Tomàs), guió (Xavier Sanjuan i Fel Faixedas), supervisió 
general (Carles Xuriguera), disseny de llum i so (Cesc 
Pastor i Dani Tort), la banda El Furgón Oscuro (Dani Tort, 
Pep Serra, Joel Serras), artistes convidats virtuals (Gos-
sos, Adrià Puntí, Miqui Puig, Judit Neddermann i Roger 
de Gràcia), lletres de les cançons (Fel Faixedas), música 
de la cançó “Morir” (Adrià Puntí), producció musical (Dani 
Tort i Pep Serra), estudi de gravació (Vigatà Estudis), pro-
ducció audiovisual (Marc Barceló i Sandra Formatger), 
discogràfica (U98Músic), disseny gràfic (Grafia Serveis 
Gràfics) i fotografia (Ernest Forts).

Fel Faixedas
info@faixedas.cat

www.felfaixedas.cat
Tel. 619 488 3202 Fel Faixedas

teatre / músiCa / humor
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ESPECTACLES

Sidecar: és un espectacle familiar per a tots 
els públics i per ser representat al carrer.
És un espectacle de circ contemporani so-
bre una moto amb sidecar. És un espectacle 
divertit que es desenvolupa al voltant d’un 
fil argumental. Clown, acrobàcies, perxa 
xinesa, malabars i música, sense oblidar el 
component més tècnic i de risc que com-
porta el circ.

Apicirc: és un petit circ al voltant de cinc 
cúpules geodèsiques. Un món d’objectes, 
titelles i joguines fabricades artesanalment i 
amb materials nobles (fusta, suro, tela, bam-
bú) per gaudir en família. Un espai de joc 
teatral i experimentació sensorial ambientat 
en les abelles i adreçat als infants de 0 a 3 
anys. 
-
Fitxa artística
Intèrpret (Xavi Arcos, Marcela Caraballo i 
Xavi Arcos), direcció (Javier Soler) i produc-
ció (Companyia Pessic de Circ)

Xavier Arcos Argemi
pessicdecirc@gmail.com

www.pessicdecirc.com
Tel. 675 414 607 3 Cia. Pessic de Circ

Clown / aCrobàCies /  CirC / públiC familiar
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ESPECTACLES

Fosques: és un espectacle de dansa contemporània i 
en alçada amb intensitat visual.
L’espectacle vol donar un bri de llum a dones aventure-
res, ni boges ni excèntriques, que han passat desaper-
cebudes. Dones sense casa pròpia que deambulen per 
la vida sense brúixola ni pas reglat. Curioses i apassiona-
des, enamorades de la gent i dels paisatges, viuen amb
força el seu present avançant cap a l’horitzó que tenen 
marcat.

Pell d’ànima: un espectacle de dansa i recerca del 
moviment.
El treball queda emmarcat per un conte amb la dona 
com a protagonista. La dona com a heroïna, defenso-
ra dels orígens, que recupera l’instint i la intuïció més 
animal.
-
Fitxa artística
Creació i interpretació (Montse Canals i Emma Teixidor, 
Dolo Yglesies), espai escènic (Art Estudi), instal·lació 
vertical i tècnic d’aeris (Jaume Tans), música (Motorhei-
di), edició de vídeo (Albert Blanch), producció (Meritxell 
Cardellach i Cia. Las Lo Las).

Montse Canals
laslolas.laslolas@gmail.com

Tel. 661 211 3934 Cia. Las Lo Las
Dansa Contemporània /  Dansa aèria 
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ESPECTACLES

Sóc un pallasso: espectacle de pallassos per a públic familiar.
És una llegenda de l’August, el primer pallasso que va existir sobre la Terra. 

Paraula d’humor: és un espectacle còmic per a adults.
Es tracta d’un exercici de malabarisme verbal i de pirotècnia fonètica.

El museu al carrer: és un teatre còmic itinerant per a tots els públics.
Un il·luminat de l’art, el professor Paperinassa, dirigeix de mà mestra el seu 
ajudant Gatuelles per captar i emmarcar les millors instantànies d’aquesta 
infinita pinacoteca imaginària que és la vida al carrer. 

K.O.L. 1714: espectacle d’humor per a públic familiar.
Una reflexió sobre la ingenuïtat humana, l’alimentació industrial i la voràgine 
del món modern. 

La teoria del riure: espectacle d’humor per a adults.
Paròdia d’una classe magistral per demostrar: quan, com, per què i de què 
riem o no riem. 
-
Fitxa artística
Creació i interpretació (Claret Papiol, M. Hélène Champagne, Pierre Pilatte), 
Actors (Claret Papiol i Jordi Fàbregas), Direcció (Claret Papiol, Txell Roda i 
Pep Vila)

Claret Papiol
claret.papiol@gmail.com

Tel. 680 482 4915 Cia. Claret Clown
Clown / públiC familiar /  humor
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ESPECTACLES

El Comediant: un espectacle amb humor, música, teatre d’ob-
jectes, improvisacions, imaginació al poder, histrionisme elegant, 
poesia, crítica, reflexió i un gran gran sentit de l’humor, segons la 
millor tradició del cabaret.

Hotot: és un espectacle d’humor total, imprevisible i sorprenent. 
Un cabaret modern on interpreta, canta i balla. Hotot és sobretot 
teatre d’humor.

El Pillo: el punt de partida, un cantant en hores baixes que coneix 
l’amor de la seva vida la Marie Pierre Boluard. Un amor impossible.

Zirocco: Cascai revindica la figura del pallasso modern, ha perdut 
el nas vermell, que s’ha humanitzat, ésser imperfecte i entranya-
ble que lluita incansablement per ser millor persona, però que ha 
nascut per ser un perdedor, un antiheroi per naturalesa.
-
Fitxa artística
Companyia (Marcel Tomàs & Cascai Teatre), creació (Marcel 
Tomàs i Susana Lloret), direcció i interpretació (Marcel Tomàs), 
ajudant de direcció i interpretació (Toni Escribano), fotografia (Mar-
cel Asso), disseny gràfic (Pablo Paz), so i llum (Gerard Canadell i 
Albert Mosoll).

Marcel Tomàs
Cascai Teatre

info@cascai.com
www.cascai.com
Tel. 679 485 8616 Marcel Tomàs & Cascai Teatre

Clown / públiC familiar /  humor
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ESPECTACLES

La Guarda Cuidadosa, un 
entremés de Miguel de 
Cervantes:  dos homes, un soldat 
i un sagristà, volen casar-se amb la 
mateixa dona mentre el soldat està 
sempre vigilant perquè ningú li tregui 
la seva estimada enamorada.
Durant l’obra apareixen diversos 
personatges, un carrer concorre-
gut. Podrà el soldat casar-se amb 
Cristina?
-
Fitxa artística
Actors: Paco Moreno (soldat), Merçè Ma-
resme (sagristà/sabater), Cristina Catalán 
(mosso), Robert Planiol (amo), disseny 
de vestuari (Aitor Gil), disseny d’esce-
nografia i  il·luminació (La Caravana de 
les Arts), fotografia (David Salcedo), 
producció (La Caravana de les Arts), dis-
seny gràfic (Paco Cavero), direcció (Paco 
Moreno) i ajudant de direcció (Cristina 
Catalán).

La Caravana de les Arts
teatre / humor7 Cristina Catalán 

lacaravanadelesarts@gmail.com
Tel. 686 369 674



ESPECTACLES

Poesia en context: és una manera diferent de 
viure, veure i escoltar la poesia. És la manera 
d’articular la història d’una dona qualsevol: a 
mig camí entre un espectacle literari musical, 
teatre de text, performance visual i plàstica per 
redescobrir el sentit amagat de les paraules 
dels nostres poetes i perquè recuperin el seu 
sentit. 

Conta contes: és una biodiversitat de contes. 
Contes per a infants, nens/nenes i famílies; 
L’hora del conte (de 4 a 10 anys), Biblionadons 
(famílies amb infants de 0 a 3 anys), Juguem?! 
(a partir de 5 anys) i contes per a adults.

Retalls de música i poesia: poesia musicada, 
poesia declamada, poesia en context.Blocs 
temàtics on l’espectador hi pot participar fent la 
seva tria personal del menú poètic que s’ofereix
-
Fitxa artística
M. Helena Tolosa (veu), Josep M. Vallès (guitar-
ra) i Roger Vallès (percussió).

M. Helena Tolosa Costa 
mhelenatolosa@gmail.com

www.mhelenalespersonalitats.com
Tel. 671 631 4158 Mhelena Les Personalitats

poesia /  Contes / públiC familiar /  arts esCèniques / músiCa

Activitats Familiars
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Anna Lorita
www.annalorita.com

Tel. 646 421 711 9 Anna Lorita
poesia /  músiCa / reCital /  públiC familiar

ESPECTACLES

Ànima’ls: és un recital musicat 
dels textos i poemes que la 
mateixa autora, Anna Lorita, ha 
creat. La creadora ens ofereix 
la seva tendra mà per endinsar-
nos a tots plegats al bell mig del 
cor del Misteri, on resideixen la 
quietud, la solitud, l’autenticitat, la 
llibertat, la por, la pau, la bellesa 
i l’amor. Els seus versos lliures, 
acompanyats de la projecció de 
les fotografies que ella mateixa ha 
realitzat juntament amb el so de 
la guitarra d’en Jesús Torrent, fan 
de l’espectacle un moment únic i 
irrepetible on el que sembla més 
inanimat pot cobrar vida. Un recital 
diferent. Un regal que ens facilita 
pensar i sentir dins un temps que 
s’atura per instants.
-
Fitxa artística
Anna Lorita i Jesús Torrent (guitarra).
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ESPECTACLES

Els sons de l’Univers: és un conte taller que 
promou l’acostament de l’infant a la música 
a partir de l’experiència sensorial activa.  
Adreçat a infants de 3 a 12 anys.

Borrissol i el món dels colors: és un conte 
musical de proximitat on els infants acompa-
nyen el protagonista en el descobriment d’un 
nou món. Adreçat a infants de 2 a 8 anys. 

La lluna, la terra i el sol: una versió musical 
del conte “La Lluna, la Terra i el Sol”, de 
Jaume Escala i Carme Solé Vendrell. Adreçat 
a infants de 2 a 8 anys.

La casa de la mosca fosca: una versió 
musical d’un conte popular rus (adaptat per 
Eva Mejuto i Sergio Mora). Adreçat a infants 
de 3 a 10 anys.
-
Fitxa artística
Alquímia Musical, compositor i pianista (Xevi 
Compte), cantant i contacontes (Enri Pérez).     

Alquímia Musical  
info@alquimiamusical.ca

www.alquimiamusical.cat
Tel. 670 214 224 / 667 515 085              10 Alquímia Musical

Contes / músiCa / públiC familiar /  arts esCèniques
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ESPECTACLES

Les danses estrambòtiques: als 
Trambòtics els agrada fer les coses 
estrambòtiques! Un espectacle 
amb un munt de sorpreses, però 
totes elles estrambòtiques! Balla-
rem en parelles, fent trens, rotlla-
nes, amb globus o a peu coix... 
La qüestió és no estar quiets ni un 
moment!!! 
Amb en Xevi a la bateria, en Carles 
a la guitarra des de dalt l’escenari 
i en Juanola a baix, ballant, farem 
un espectacle molt dinàmic, on tot 
s’hi val, menys estar-nos quiets!
-
Fitxa artística
Carles Cors (veu i guitarra), David 
Planas (actor) i Xevi Quiño (bateria).   

Carles Cors
info@elstrambotics.com
www.elstrambotics.com

Telf. 669 412 34811 Els Trambòtics
Contes / músiCa / públiC familiar /  arts esCèniques
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ESPECTACLES

Fané solamente: Un espectacle de 
clown per a tota la família en què la 
tècnica i la improvisació van agafades 
de la mà.
L’espectacle va néixer en una de les pri-
meres expedicions de circ social de la 
Cia. Contaminando Sonrisas a l’Àfrica el 
2015. Des de llavors ha evolucionat fins 
el punt d’omplir les places i els carrers 
de gom a gom arreu del món.
El nostre estimat personatge es trobarà 
embolicat en mil i una peripècies... Com 
ho solucionarà? Cada espectacle és 
diferent i únic... Esbrinem-ho junts?
-
Fitxa artística
Creació, direcció i autor (Pau Palaus).

Contaminando Sonrisas
trompezcirkus@gmail.com

Tel. 677 210 767 / 644 482 224 12 Contaminando Sonrisas
CirC / malabars / espeCtaCle familiar /  arts esCèniques
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ESPECTACLES

La gran aventura de la Miramira: espectacle teatral que 
combina la música, el teatre i els titelles de gran format. Adre-
çat a infants de 2 a 7 anys.
La Miramira és una nena molt especial perquè no té un ull 
ni dos ni tres, sinó que en té moltíssims, i de molts colors 
diferents...

La tortuga poruga i la seva amiga eruga: es tracta d’un 
espectacle familiar, per als infants, basat en el teatre musical i 
els titelles. Adreçat a infants de 3 a 7 anys. 
La tortuga d’aquesta història és terriblement poruga; tant, que 
ja de molt petita decideix amagar el cap a sota de la closca i 
no tornar-lo a treure mai més. Però un bon dia la tortuga po-
ruga es fa amiga d’una petita eruga verda que l’ajuda a viure 
pel bosc i li explica com és de bonic el món que l’envolta.

Guiriballa amb la Família Guirigall: és un espectacle d’ani-
mació infantil d’una durada de 60 minuts aproximadament 
basat en cançons, danses i jocs per a la mainada de totes les 
edats. Especialment indicat per a festes majors i a l’aire lliure.
-
Fitxa artística
Actrius (Ana Martí, Imma Serrat), música (Domènec Boigües).

Imma Serrat
ratpaipai8@yahoo.es

Tel. 669 98 80 8213 La Família Guirigall
animaCió infantil /  públiC familiar /  músiCa / arts esCèniques
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ESPECTACLES

Els Atrapasomnis: són una companyia d’es-
pectacles infantils i familiars.
Després de recollir els somnis dels nens i 
nenes, els portem al nostre taller de creació i 
els transformem en cançons, i intentem que 
aquestes cançons arribin a transmetre tots els 
somnis que ens han explicat. Amb el nostre 
espectacle, L’aventura de somiar, podreu viure 
una aventura plena de sorpreses: cantarem, 
ballarem, saltarem, tirarem confeti, riurem i ex-
plicarem contes fins que no ens quedin forces. 
A més a més, la Filomena, la Siseta i el Príncep 
Enric ens explicaran les seves aventures amb 
les seves cançons i danses de creació pròpia 
i popular.
Els Atrapasomnis som amics i músics de la 
Cellera de Ter amb més de 15 anys d’experi-
ència en el món de la música, el món educatiu 
i del lleure.  
-
Fitxa artística
Jordi Masferrer (cantant, actor), Pau Boïgues 
(guitarra) i Marc Sànchez (bateria).

Els Atrapasomnis
info@elsatrapasomnis.cat
www.elsatrapasomnis.cat

Tel. 620 689 664 14 Els Atrapasomnis
CirC / malabars / espeCtaCle familiar /  arts esCèniques
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ESPECTACLES

Lady, Frank & Stein: un espectacle 
on l’humor i les acrobàcies faran riure 
tota la família.
El Doctor Frank us vol mostrar 
l’experiment més gran del món: la 
Resurrecció! Ell vol fer reviure la seva 
dona, el seu amor, la Lady. Per acon-
seguir-ho necessita l’ajuda de Stein, 
una jove amb moltes ganes i poca 
experiència. 
Aconseguirà el Doctor acabar l’expe-
riment amb èxit?
-
Fitxa artística
Idea i creació: Cia. Moviments, 
intèrprets (Rosa Forteza, Alejandro 
Navarro, Núria Valerio, Xavi Estrada), 
assessor de circ (Pau Portabella), 
música (Cesc Muntané), escenogra-
fia (Felip Forteza), fotografia (Manel 
Sala), vídeo promocional (Julian 
Waisbord), tècnic (Manu Martínez) i  
producció (Rosa Forteza).

Rosa Forteza 
cia.mov.i.ments@gmail.com 

 www.ciamoviments.com
Tel. 620 888 490 15 Cia. Moviments

Dansa / CirC / teatre / públiC familiar /  arts esCèniques



ESPECTACLES

La República Rumbera: es caracterit-
za per mantenir l’essència de la rumba 
en el seu estat més pur. 
El repertori musical es basa en versi-
ons de rumba catalana, però també 
inclou temes propis. Actualment estan 
acabant d’editar el seu segon disc, 
Som la república. Amb un directe fresc 
i divertit, aquest grup pretén fer-se un 
lloc en el panorama latent de la rumba 
catalana.
-
Fitxa artística
Pep García (piano), Pepe Mesa (saxo), 
Amat Romaní (percussió llatina), 
Jaume Martín (guitarra), Jordi Revelles 
(guitarra solista, veu i coros), Conchi 
Giménez (palmes i coros), Carmen 
Parra (palmes i coros), Jean Christophe 
Bovy (trombó), Lluís Codina (trompeta), 
David Revelles (caixó), Raul Hernández 
“Ralet” (veu i guitarra), Natàlia Lapuerta 
(baix i coros).

Jaume Martín 
jaume1977@yahoo.com 

Tel. 666 803 64516 La República Rumbera
rumba 

Música



Música * 19 

ESPECTACLES

Campikipugui: és un grup de mestissatge 
de’ska, rock i reggae amb 6 anys de rodatge 
que ha tocat conjuntament amb grups com 
Els Catarres, Oques Grasses, La Gossa Sorda, 
Zoo, Strombers, entre d’altres.
Corria l’any 2010 quan un grup d’adolescents 
enamorats de la música van decidir iniciar un 
projecte ambiciós com aquest, i el repertori del 
grup estava format de versions de rock català.
Un temps més tard, i amb la incorporació de 
nous membres, van anar canviant el seu estil 
cap a l’ska i el reggae, sense deixar de banda, 
tanmateix, el rock.
Després de 5 anys de dedicar-se al repertori de 
versions decideixen gravar el seu primer senzill: 
“Això nostre”, i el seu primer àlbum, Una altra 
nit.
-
Fitxa artística
Nil Bonadona (veu), Aleix Serrallonga (guitarra), 
Guillem Coll (guitarra), Aleix Brugués (baix), 
Aleix Hortelano (bateria), Adrià Vila (trompeta) i 
Guim Vila (saxo).  

Joan Masats
info@campikipugui.com

Tel. 608 402 87617 Campikipugui
mestissatge ska / roCk / reggae
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ESPECTACLES

Biflats: proposen farra i fanfarra amb el seu 
primer treball, Catalen Fanfare!
Bb’s és la conjuntura de ritmes trepidants 
amb la potència de la cobla sonant genuïns 
i nous. Bb’s ha estat ideat exclusivament 
per a cobla; són una cobla que trenca mot-
lles: una cobla gamberra. Bb’s vol ensenyar 
al món les particularitats del so de la cobla 
amb el seu espectacle sense precedents 
que encomana a tothom a ballar. Bb’s és 
World Music Made in Catalonia.
-
Fitxa artística
Autors (Xavi Pendón i Edgar Massegú).
Intèrprets: Marcel Dalmau (veu), Joan 
Gómez (flabiol), Jordi Casas Turón (tible), 
Ferran Miàs (tenora), Xavi Pendón (veu, cla-
rinet i tenora), Raül Gallego (trompeta), Jordi 
Sacristán (trompeta), Darío García (trombó), 
Edu Prats (fiscorn), Oscar Bas (bombardí), 
Moisès Hidalgo (tuba), Pep Sànchez (con-
trabaix), Edgar Massegú (veu i percussió) i 
Pep Solà (bateria).

Biflats
biflats@outlook.com

www.biflats.cat
Tel. 628 048 911 18 Biflats

Cobla / xaranga 
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ESPECTACLES

Illinoise: ofereix un directe de 
45 minuts sense floritures ni res 
especial, però amb actitud i passió 
pel que fan.
Música feta amb el cor sense cap 
mena de pretensió. Influenciats pel 
rock i hardcore dels noranta i se-
guint la filosofia del Diy. Els agradar 
tocar a llocs petits. No els cal cap 
mena d’infraestructura, tan sols un 
parell d’altaveus i una bombeta per 
fer una mica de llum. 
Els apassiona tocar per col·lectius 
i associacions que lluiten dia a dia 
per fer que la cultura i la música no 
sigui arreu el mateix.
-
Fitxa artística
Intèrprets: Nina Montesó, Àlex 
Alegre, Xevi Alegre, Xevi Prat i 
Alfred Alegre.

Alfred Alegre
illinoiseinfo@gmail.com

Tel. 616 752 78019 Illinoise
roCk / harDCore
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Grocs i Parabòlics: és un reper-
tori integrat per les composicions 
de J. Soto que abasta diversos 
estils inspirats en els ritmes llati-
noamericans del jazz i la música 
mediterrània. 
Un concert de música que perse-
gueix la transmissió d’emocions 
amb senzillesa, propera, vital, 
càlida i creativa, que converteix 
els directes d’aquest grup en una 
plàcida experiència.
-
Fitxa artística
Direcció i producció (Josep Soto). 
Intèrprets; Josep Soto (guitarra), 
Enric Carreras (piano i teclats), 
Xavier Figuerola (saxo i clarinet), 
Roger Blàvia (bateria i percussió) i 
Toni Pujol (baix).

Josep Soto Quintet
siscordes@hotmail.com

Tel. 626 197 51920 Josep Soto Quintet
orquestra / músiCa ClàssiCa / músiCa De ball
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Trobadoresca: és poesia cantada 
des de Ramon Llull fins als nostres 
dies.
Amb un estil proper i peculiar s’escol-
ten els nostres grans poetes a ritme 
de cançó popular: Sagarra a ritme 
de sardana, el rector de Vallfogona a 
ritme de rumba o pasdoble... 
Intercalats amb temes populars i 
tradicionals, arranjats per Quim Xena. 
Un recital alhora ric, variat, amè i 
cultural, del qual en frueixen tant els 
assistents a un acte cultural com els 
comensals d’un àpat popular, que 
es troben amb un repertori nou i 
amb una interpretació plena d’orgull 
i trempera, com caracteritza sempre 
la presència de Quim Xena i Rosa 
d’Osor als escenaris
-
Fitxa artística
Autor i direcció: Quim Xena.
Intèrprets: Quim Xena i Rosa d’Osor.

Quim Xena
rosadosor@gmail.com

Tel. 650 110 03021 Quim Xena i Rosa d’Osor
reCital musiCal /  Cantautor / músiCa popular i  traDiCional
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Passeig d’aniversari: és un es-
pectacle musicopoètic a través de 
la vida i obra de Joan Vinyoli. 
Versons posa en escena la segona 
producció a partir de l’estima dels 
seus membres pel teatre, la poesia 
i la música. La unió de les tres fa 
que tot plegat sigui un espectacle 
que convida amb facilitat el públic 
en general a viatjar per les pro-
funditats de la poesia. Un objectiu 
gens fàcil d’aconseguir.
-
Fitxa artística
Albert Manyé (rapsoda), Jesús 
Torrent (guitarra) i Clara Ribatallada 
(acordió).

Clara Ribatallada
clararibatallada@gmail.com 

www.youtube.com/user/ciaversons
Tel. 649 113 52022 Versons

teatre / poesia /  musiCa popular i  traDiCional
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Les Violines: es crea l’any 1996 amb la idea 
d’oferir una nova sonoritat en l’àmbit de la 
música tradicional. 
El seu objectiu és fer reviure l’alegria de les fes-
tes majors dels pobles pirinencs, en què un sol 
violinista aconseguia animar a ballar tot el poble. 
Inicialment Les Violines és un quartet de violins 
que més endavant incorpora acordió diatònic, 
contrabaix i bateria, fins a arribar a la formació 
actual de quintet (tres violins, acordió diatònic 
i contrabaix). A més d’un repertori basat en te-
mes dels antics violinistes dels Pirineus i d’altres 
músics de la tradició musical catalana, el grup 
s’obre a la música d’altres països i a composi-
cions pròpies, amb un estil que presenta com 
a “celtacatalà”. Les Violines ofereix un concert 
original i ballable, amb una gran capacitat de 
transmetre un ambient festiu i alegre.
-
Fitxa artística
Simone Lambregts (violí), Coloma Bertran (violí), 
Núria Balcells (violí), Clara Ribatallada (acordió 
diatònic) i Maribel Rivero (contrabaix).

Simone Lambregts 
simoneviolina@gmail.com 

www.lesviolines2015.wixsite.com/lesviolines
Tel. 630 274 864 23 Les Violines

músiques Del món / folk / Celta
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La Cobla l’Arbucienca: és una formació 
jove, creada el 2014, amb músics de la 
comarca de la Selva.
Des de llavors, ha estat la responsable 
d’interpretar les sardanes, els vals i els xotis 
que sonen cada nit durant les Enramades 
d’Arbúcies (festa tradicional d’interès naci-
onal), ha actuat a molts municipis selvatans 
i també a poblacions de l’Empordà, Osona 
i el Ripollès, entre d’altres. El seu reper-
tori va des de sardanes clàssiques fins a 
composicions actuals, reservant un lloc per 
als compositors locals com Lluís Torres, 
Francesc Riumalló o Isaac Tresens.
-
Fitxa artística
Ramon Redorta (flabiol), Miguel Àngel Ortín 
(tible), Anna Manyer (tible), Pep Montsant 
(tenora), Isaac Tresens (tenora i direcció), 
Roger Monreal (trompeta), Joan López 
(trompeta), Laura Mercè Camacho (trom-
bó), Miquel Cardona (fiscorn), Iago Garcia 
(fiscorn) i Clara Ribatallada (contrabaix).

Associació Cultural Arbucienca
arbucienca@outlook.com

Tel. 649 113 520 / 649 993 57424 Cobla l’Arbucienca
Cobla / orquestra
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Concert de Cant Coral: és un 
concert a cappella amb un reperto-
ri que abraça des del segle XII fins 
a l’actualitat. 
Es pot plantejar com un recorregut 
cronològic per la història de la mú-
sica o d’altres maneres a pactar, ja 
que l’ampli repertori del cor permet 
diferents possibilitats.
Format actualment per 22 veus, 
compta amb un repertori de més 
de 225 cançons de 116 autors 
diferents (als quals podem afegir 
51 arranjadors), que van des del 
segle XII fins a obres contempo-
rànies, incloent-hi dues obres es-
crites expressament per a ells. En 
aquests 20 anys ha fet més de 230 
actuacions a 46 ciutats diferents. 

Cor de Cambra Sota Palau
sotapalau@blanes.cat

www.sotapalaublanes.wixsite.com/sotapalau
Tel: 972 336 546

25 Cor de Cambra Sota Palau
Cant Coral



28 * Música

ESPECTACLES

Divertiments: és una peculiar proposta 
pianística.
Un espectacle on sovint s’entrellacen, 
es fonen i s’emparellen temes de música 
clàssica amb bandes sonores, música pop 
o cançons de cantautors actuals. 

El secret del silenci: és una proposta 
singular i fascinant de piano i bols tibetants. 
És una proposta sonora inèdita, sorprenent 
i captivadora que ens transporta més enllà 
de la vivència musical per submergir-nos 
en un univers sensorial, per on transiten les 
emocions.

Mantres i cançons: és un concert on es 
combinen cançons i mantres en sànscrit i 
en català interpretats a piano i veu
-
Fitxa artística
Xevi Compte (pianista i compositor), Natàlia 
Escalera (violinista), M. Teresa Noguera 
(cantautora) i Sara Parés (flautista).

Xevi Compte
xevi@xevicompte.com
www. xevicompte.com

Tel. 670 214 224 / 667 51 50 8526 Xevi Compte
músiques Del món
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La Xaranga Damm-Er: és una forma-
ció que neix el 2004 amb músics de la 
colla gegantera d’Amer. 
Està formada per 3 trompetes, 2 sa-
xos tenors, 3 saxos alts, 2 trombons, 
2 caixes i 1 bombo, i les edats van des 
de 18 fins a 29 anys.
La seva especialitat son els correbars, 
però actuen en tot tipus d’esdeve-
niments que requereixen animació 
musical (carnavals, festes majors, 
casaments, cavalcades de reis, etc.).
-
Fitxa artística
Joan Dorca (trombó), Joan Riera (saxo 
alt), Lena Riubrugent (saxo alt), Aleix 
Riubrugent (saxo alt), Adrià Vila (trom-
peta), Guim Vila (saxo tenor), Carles 
Paredes (saxo tenor), Jordi Serrano 
(Caixa), Oriol Rabionet (bombo), Pau 
Feixas (trombó), Núria Saderra (saxo 
alt), Ariadna Gispert (trompeta) i Aleix 
Hortelano (caixa).

Miquel Riubrugent 
mriubrugent21@gmail.com

miquel@xarangadamm-er.com
Tel. 629 175 853 27 Xaranga Damm-er

xaranga / arts i  músiCa Del Carrer
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El Secreto de Dorothy Malone: 
és una banda de rock urbà 
formada a la comarca de la Selva 
el 1990 amb àmplia experiència 
sobre els escenàris i un gran 
repertori. 
Presenten un directe energètic i 
divertit.
El 2017 editen 13 Temas sin futuro 
Vol.1.
-
Fitxa artística
After Pep (baix i veu), Fernando 
(guitarra) i Toti (bateria).

After Pep
secretomalone@gmail.com

Tel. 647 003 449 28 El secreto de Dorothy 
Malone roCk
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Bluelounge: és un quartet integrat 
per músics de jazz que interpreten 
cançons de jazz, cançons populars 
catalanes, música brasilera, chan-
son française i música popular, 
condimentades amb elements 
jazzístics que els proporcionen un 
toc d’elegància. Un quartet que 
ofereix un repertori amè, delicat i 
amb cert grau de sofisticació, que 
al mateix temps arriba, a través de 
la veu, a tot tipus d’oïents.
-
Fitxa artística
Rocio Pinto (veu), Ferran Morer 
(guitarra), Toni Pujol (contrabaix) i 
Juanma Morer (bateria).

Juanma Morer
blueloungequartet@gmail.com

www.blueloungequartet.com
Tel. 656 587 476 / 972 337 97029 Bluelounge Quartet

Jazz /  músiCa popular
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L’Orquestra Jove de la Selva: 
ofereix una formació orquestral in-
tegral als joves estudiants que, pel 
seu nivell, encara no tenen cabuda 
en les orquestres professionals.
-
Fitxa artística
Directors: Antoni Miralpeix, Ramon 
Pastor, Neus Cuberta, Càndid 
Rodríguez i Joan Furió.
Membres: actualment compta 
amb 114 joves músics, repartits en 
cinc orquestres, la de corda, la big 
band, la de guitarres i la d’inici vent 
i corda. 

Fundació Orquestra 
Jove de la Selva

orquestraselva@gmail.com
www.selva.cat/orquestra

Tel. 609 389 68030 Orquestra Jove de la Selva
orquestra
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Dinamita La Sarsuela: amb Esperança Dinamita, el 
seu aplaudit espectacle anterior, Le Croupier va obrir la 
porta als cuplets tot reivindicant la figura de l’enigmàtica 
vedet que donava nom al muntatge. Però no tot van ser 
flors i violes. La inesperada denúncia per mentides i mal-
baratament de fons públics per part d’un grup d’espec-
tadors va caure com una gerra d’aigua freda damunt la 
banda gironina, fins al punt que ara una sentència judici-
al obliga Le Croupier a reparar els danys morals causats 
recuperant, per a aquesta ocasió, un altre d’aquells 
gèneres que tantes coses ens expliquen del passat més 
recent del nostre país: la sarsuela catalana.
-
Fitxa artística
Le Croupier (Carles Cors, Faló Garcia, Xevi Quiño, Da-
vid Benítez, Toni Huertas, Josep Picot i Raül Sánchez), 
actors/cantants (Aina Sánchez, Roberto G. Alonso ), 
direcció escènica (Mont Plans), idea original i recerca 
musical (Carles Cors), escenografia, vestuari, fotografia 
i grafisme (David Faüchs i Fanny Espinet), Coreografia 
(Roberto G. Alonso), realització documental (Albert 
Blanch), disseny de llums (Àngel Puertas) i disseny de 
so (Albert Cortad).

Laura Parramón
laura@tingladoae.com

info@lecroupier.cat
www.lecroupier.cat31 Le Croupier

sarsuela / teatre / arts esCèniques
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Melancholic Anger: Pauk, un productor 
català i un dels puntals del magnífic segell 
Discontinu, acaba de treure nou àlbum, 
Melancholic Anger, que es presenta com 
un altre catàleg de peces d’electrònica 
visceral i emotiva al mateix temps, en el 
qual ha abocat vivències personals, pensa-
ments i moltes hores de treball i passió. 
Tant a l’estudi com al directe, Pauk juga 
amb els ritmes i les textures com si fossin 
una tela abstracta en la qual anar dibuixant 
i teixint a poc a poc, fins a donar amb 
un so complex i dens, però en què hi ha 
suficient espai perquè entrin les melodies 
i la llum.
Pau Cabruja (aka Pauk) és també conegut 
per ser un mestre del monome, instrument 
interactiu amb un display molt visual amb 
el qual acostuma a compondre i crear la 
majoria de les seves composicions. 
-
Fitxa artística
Pau Cabruja (músic i intèrpret)

Pau Cabruja
paucabruja@gmail.com

Tel. 646 189 87332 Pauk
eleCtròniCa / DJ 



Música * 35 

ESPECTACLES

Deskarats: música ska per divertir se i 
divertir la gent amb un estil propi i amb 
unes lletres compromeses amb els seus 
ideals. 
La banda neix a Amer a finals de novem-
bre de 1997, però no és fins al febrer del 
1999 quan realitzen el seu primer con-
cert. Al llarg dels quinze anys de vida, 
han tocat arreu dels Països Catalans, així 
com la resta de l’estat, acompanyant en 
tres ocasions als americans The Toasters 
durant les seves gires estatals. El 2016 
tornen amb petits canvis a la formació 
i amb un nou EP, disc que presentaran 
altre cop per tot el país.
-
Fitxa artística
Fancesc Romero (vocal), Pere Jordà 
(bateria), Albert Ferrés (baix), Ge-
rard Cornellà (guitarra), Josep Ferriol 
(guitarra), Jaume Castañé (saxo tenor), 
Carles Paredes (saxo alt), Pol Riubrugent 
(trompeta) Joan Parés (trompeta).

Deskarats
info@7sisproduccions.cat

deskarats99@yahoo.es
Tel. 647 951 058 33 Deskarats

ska



36 * Música

ESPECTACLES

The Wilder Company: arran de la publi-
cació del seu primer disc homònim a la 
tardor del 2016, la banda liderada per Arnau 
Coderch, Edu Bonet i Jordi Vila comencen a 
portar la seva música folk rock i alt. country 
als escenaris i bars de la geografia catalana. 
En el decurs dels concerts incorporen dos 
nous membres a la banda per recrear els 
sons del disc, Jep Vilaplana i Albert Casellas.
Si l’espina dorsal del repertori en viu són els 
temes que integren el disc, la banda incor-
pora més temes propis i versions de l’ampli 
espectre de l’Americana Music escollint un 
to més acústic i reposat per als concerts 
de dia i optant per mostrar el caràcter més 
elèctric en els concerts més nocturns.
-
Fitxa artística
Arnau Coderch (veu, guitarra acústica i har-
mònica), Edu Bonet (baix, guitarra acústica 
i veu), Jordi Vila (bateria, percussions i veu), 
Jep Vilaplana (guitarra elèctrica i mandolina) i 
Albert Casellas (teclats).

Eduard Bonet
thewildercompany2015@gmail.com

Tel. 620 274 22034 The Wilder Company
folk / roCk / alt Country 
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L’Orchestra Fireluche: és un peculiar i inquiet grup 
de música instrumental de la Cellera de Ter (Girona) 
que des del 2002 treballa amb instruments de joguina, 
reciclats, curiosos, inversemblants, clàssics i propis de 
cultures d’arreu del món.
Colibrí en flames és la sisena referència discogràfica 
i s’edita quatre anys després de l’èxit de Tants caps 
tants joguets, el disc on els pianets, flautes, violins, 
guitarretes, bateries de pots i llaunes, baixos xinesos i 
altres andròmines sonores es combinaven amb la veu 
d’alguns dels cantants i intèrprets més interessants del 
panorama musical català.
A Colibrí en flames l’Orchestra Fireluche aposta de nou 
per les sonoritats instrumentals, passades, aques-
ta vegada, pel sedàs del productor anglès Morgan 
Caney, que ha donat a l’àlbum un caràcter molt més 
ingràvid i, fins a cert punt, arriscat del que el grup ens 
tenia acostumats.
-
Fitxa artística
Domènec Boïgues, Marina Boïgues, Elena Gascon, 
Susanna Gascon, Àurea Moll, David Sarsanedas, Quim 
Sitjes, Laura Codina, Núria Valentí i Montserrat Viñas.

Eva Noguer
contacte@orchestrafireluche.cat

www.orchestrafireluche.cat
Tel. 687 740 326

 35 Orchestra Fireluche
instruments De Joguina / orquestra / públiC aDult 
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Tútú-Kéké: presenta un repertori 
de versions pensat per a festes.
Nascuda a Vidreres el 2010, la 
banda està formada per quatre 
musics amb molta experiència en 
les orquestres. Es caracteritza per 
l’actitud propera, la complicitat 
dels seus components i la conne-
xió amb el públic.
És una banda ideal per a festes 
majors o concerts de petits 
formats.
-
Fitxa artística
Jordi Contreras, Toni Guerrero, 
Dani Ortiz, Miguel Ángel Valverde.

Miguel Angel Valverde
tutukeker@gmail.com

Tel. 671 952 94036 Tútú-Kéké
Versions 
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Dixiecat Street Band: porta l’espe-
rit dels carrers de Nova Orleans de 
l’època anterior als anys trenta a 
l’època actual. De la barreja de la 
música europea i la música africana 
va néixer aquest estil, que tenia ca-
buda en bodes, funerals, esglésies, 
desfilades... 
Com en les formacions d’aquella 
època, Dixiecat Street Band està 
formada per tres instruments solis-
tes: trompeta, trombó, clarinet, i una 
base rítmica composta per banjo, 
tuba i percussió.
Actualment s’ofereixen dos especta-
cles: el “marxing band” i el concert.
-
Fitxa artística
Tomy Muñoz (clarinet), Oriol 
Martínez (trompeta) Pablo Martín 
(trombó) Albert Martínez (tuba) Lluís 
Rodríguez (banjo) i Joan Vergés 
(percussió).

Enric Brufau 
enric@dixiecat.cat
www.dixiecat.cat
Tel. 639 921 11537 Dixiecat

arts i  músiques al Carrer
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Consell Comarcal de la Selva
Tel. 972 84 21 61

Passeig de Sant Salvador 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

www.selvacultura.cat


	Arts Escèniques
	Andreu Casadellà
	Fel Faixedas
	Cia. Pessic de Circ
	Cia. Las Lo Las
	Cia. Claret Clown
	Marcel Tomàs & Cascai Teatre
	La Caravana de les Arts
	Activitats Familiars
	Mhelena Les Personalitats
	Anna Lorita
	Alquímia Musical
	Els Trambòtics
	Contaminando Sonrisas
	La Família Guirigall
	Els Atrapasomnis
	Cia. Moviments
	Música
	La República Rumbera
	Campikipugui
	Biflats
	Illinoise
	Josep Soto Quintet
	Quim Xena i Rosa d’Osor
	Versons
	Les Violines
	Cobla l’Arbucienca
	Cor de Cambra Sota Palau
	Xevi Compte
	Xaranga Damm-er
	El secreto de Dorothy Malone
	Bluelounge Quartet
	Orquestra Jove de la Selva
	Le Croupier
	Pauk
	Deskarats
	The Wilder Company
	Orchestra Fireluche
	Tútú-Kéké
	Dixiecat

