
 
 

 
Aquests són els concerts en què pots aprofitar el 40% de descompte: 
 

 

 Divendres 7 de febrer: LA MORENETA. GERMÀ NEGRE I 

ELS SONS ESSENCIALS 

21.30 h, dins del CIRCUIT FOLC  

12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 

 

 

La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Germà Negre s’uneixen en 

una fusió entre la rumba i el rock’n’roll, amb una tímbrica de cobla i un 

repertori esporogen que farà de l’espectacle una festa. Perquè amb la 

rumba de tots omnipresent trobem la Moreneta: que vetlla pel bon ritme i 

la presa de terra de la festa!  

Una actuació conjunta, una magna fira d’intercanvi sonor, una festa per 

sentir, submergir-s’hi i remenar, perquè són temps de “Molt de porc i 

poca salsitxa”, però… “Si són flors floriran”. Els instruments de cobla de 

Sons Essencials són la tímbrica essencial per explorar en la nova 

manera de sentir, i així ho fan, sense complexos, al costat de Germà 

Negre en aquesta ocasió per oferir un tot “Mesclat, no agitat”, una fusió 

entre la cançó popular, la improvisació amb instruments de cobla i els 

gèneres propis que conviden a ballar i moure’s amb l’esporogènica a flor 

de pell, perquè amb La Moreneta, tot s’hi val. 

 



Marcel Casellas: contrabaix, veus i direcció // Adri Dilmé: acordió 

diatònic, veus // Adrià Estarriola: violí, mandolina // Ferran Roure: tenora, 

saxo // Aleix Pagès: baix // Adrià Mateos: batería // Jordi Campos: tible, 

barítona i saxo // Alfons Rojo: guitarra // Toni Rocosa: tenora, clarinet // 

Pep Moliner: fiscorn i trombó // Pere Olivé: percussions // Joan Moliner, 

flabiol i tamborí // Ivó Oller: trompeta // Xarli Olivé: bateria // Heura Gaya: 

veu i gralla. 

  



 Divendres 14 de febrer: LA MUIXERANGA DE BARCELONA. 

SIS VEUS. DONES VALENCIANES. 

21.30 h, dins del CIRCUIT FOLC 

12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 

 

Després de cinc anys rodant el seu Homenatge a Vicent Andrés Estellés, 

les valencianes Sis Veus estrenen Els dies i les dones, un espectacle en 

què la música tradicional i la poesia tornen a trobar-se. Peces populars 

arranjades per a l’ocasió juntament amb temes originals d’inspiració 

tradicional. Tot al servei d’una història que situa la dona en les diferents 

etapes del cicle de la vida, amb poemes de Lola Andrés que entrellacen 

les cançons i estructuren el conjunt. Un espectacle dinàmic, amb 

pinzellades de ball, tot un regal a l’oïda i la vista. 

Eva Dénia: cant, guitarra // Lola Ledesma: cant, percussions, guitarra // 

M. Amparo Hurtado: cant, percussions, guitarró // Maribel Crespo: cant, 

llaüt, buzuqui, percussions // Merxe Martínez: violoncel // Patxi Ferrer: 

cant, ball, percussions. 

 

  



 Dijous 27 de febrer: JOANA GOMILA I LAIA VALLÈS. Menorca.   

21.30 h, dins del CIRCUIT FOLC 

12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 

 

Amb Folk Souvenir, la cantant manacorina Joana Gomila va sacsejar el 

món de la música tradicional amb una manera de fer tan personal com 

atrevida. Hi ha hagut pocs discos que hagin capturat de manera tan fidel 

l’ànima mateixa d’aquestes tonades, en part, paradoxalment, per la seva 

capacitat d’alliberar-les dels corsés i reimaginar-les des de punts de vista 

caleïdoscòpics. En el seu nou treball, Paradís, Gomila parteix d’un nou 

format a duo amb Laia Vallès. Amb un so cada cop més expansiu i 

transgressor (teclats, sintetitzadors, samplers) aprofundeixen en l’esperit 

de recerca i experimentació que va donar impuls al seu debut, i a la 

vegada n’eixamplen el llenguatge sonor incorporant cançons de 

composició pròpia, doblant-ne l’ambició i llençant-se de cap a l’aventura. 

Amb Joana Gomila no existeix res semblant a la zona de confort. La 

seva música és sempre un repte. És precisament això el que la fa única. 

Joana Gomila: veu // Laia Vallès: sintetitzadors // Jaume Manresa: 

producció musical // Joan Miquel Artigues: espai // Jan Valls: so // Joana 

Serra: il·luminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Divendres 28 de febrer: SOCARREL. Dansa contemporània i 

veus polifòniques occitanes.   

22.00 h, dins del CIRCUIT FOLC 

15€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 9€ 

 

Socarrel neix de la fusió sorprenent del moviment, l’electrònica i la 

polifonia tradicional del coreògraf ebrenc Roberto Olivan i la companya 

R.O.P.A – Roberto Olivan Performing Arts, el ballarí Magí Serra, l’artista 

electrònic belga Laurent Delforge, el quartet de veus occitanes Vox 

Bigerri i inspirats pel ceramista Joan Panisello. 

L’espectacle combina elements com el fang, el moviment, la tradició i els 

paisatges sonors electrònics basats en el binomi home-natura. La fusió 

del moviment i la dansa tradicional s’expressen i ballen amb la música  

electroacústica i la polifonia tradicional. Passatges que reflexionen sobre 

la nostra existència, que confronten i reconcilien els elements naturals 

amb un present desarrelat dels nostres orígens. Caos i cosmos, tragèdia 

i reconstrucció, diàleg cara a cara amb la natura, que es fonen en una 

abraçada interminable de creació i destrucció. 

Roberto Olivan: direcció // Roberto Olivan, Magí Serra, Vox Bigerri: 

creació i interpretació // Vox Bigerri, Laurent Delforge: música. 

 


