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Divendres 5 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès  18 €

MISHIMA

Després d’acomiadar amb dos clamorosos sold-outs a l’Apolo un any 2018 
que s’iniciava amb la publicació del tribut a Set Tota la Vida i que, amb motiu 
de la presentació del seu últim àlbum Ara i res, els ha permès oferir algunes de 
les actuacions més emotives i multitudinàries de la seva carrera, Mishima arriba 
aquest any 2019 a l’escenari dels Jardins del Cal Marquès del Festival d’Estiu 
en el seu millor moment i amb el reconeixement assolit de ser considerat un dels 
millors grups del panorama musical català dels darrers temps. Amb un David 
Carabén en el seu cim com a autor e intèrpret, la banda sona més Mishima que 
mai: més descreguda i alhora més romàntica, més despullada però també més 
sentida, més planera però també més literària. En definitiva, el principi d’una 
maduresa justa i necessària per el pop cantat en català just l’estiu de celebració 
del XX aniversari de la banda. 

POLIFÒNICA JOIA D'ALELLA
JORDI LALANZA  DIRECTOR

VICENS MARTIN DREAM BIG BAND
VICENS MARTÍN  DIRECTOR

CORAL 685 DE L’ATENEU SANTFELIUENC
MARTA CARRETÓN  DIRECTORA

ACOMPANYATS DE
PEP O’CALLAGHAN  MÚSIC I COMPOSITOR CONVIDAT
ESCOLA DE BALL "PASBÀSIC"  PARELLA DE BALL 

FESTIVAL D’ESTIU

BENVINGUTS AL FUNKY

Dissabte 6 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès 18 €

Amb la música amb una forta vessant rítmica com a fil conductor, la Polifònica 
Joia d’Alella es presenta en aquesta ocasió al Festival en una excel·lent 
companyia: la Vicens Marting Dream Big Band, la Coral 685 de l’Ateneu 
Santfeliuenc, el músic i compositor Pep O’Callaghan i una parella de ball de 
l’Escola Pasbàsic. 

A la primera part la Coral Polifònica d’Alella acompanyats d’alguns músics de 
la Vicens Martin Dream Big Band faran un recorregut, divertit i ple de sorpreses,  
des del gòspel fins al funk, passant pel jazz i el tango. 

A la segona part, amb tota la Vicens Martin Dream Big Band al complet i amb 
la participació de la Coral 685 de l’Ateneu Santfeliuenc, escoltarem el bo i 
millor del funk, i segur que no podrem resistir la temptació de ballar. 

JOAN CHAMORRO  DIRECTOR

Koldo Munné, saxo alt; Nil Galgo, saxo alt i clarinet; Alba Esteban, saxo baríton, 

clarinet i veu; Marçal Perramon, saxo tenor i clarinet; Joan Martí, saxo tenor, alt, 

soprano, flauta travesera i veu; Joana Casanova, saxo alt i veu; Èlia Bastida, 

violí, saxo tenor i veu; Elsa Armengou, trompeta i veu; Víctor Carrascosa, 

trompeta; Alba Armengou, trompeta, saxo alt i veu; Joan M. Sauqué, trompeta i 

trombó; Max Munné, trompeta; Martha Vives, trompeta; Hugo Vlach, trombó; 

Arnau Sánchez, trombó; Max Tato, trombó; Joan Codina, trombó; Carla Motis, 

guitarra i veu; Jan Domènech, piano; Ton Felices, contrabaix; Miquel Casanova, 

contrabaix; Pablo Ruiz, bateria i veu

Espai de Food Trucks a partir de les 19.30h, per degustar vins de la DO 
Alella i propostes gastronòmiques.

SANT ANDREU JAZZ BAND & JOAN CHAMORRO

Dijous 11 de juliol, a les 22h, al Parc de Can Sors gratuït

Espai de Food Trucks a partir de les 19.30h, per degustar vins de la DO 
Alella i propostes gastronòmiques.

Espai de Food Trucks a partir de les 19.30h, per degustar vins de la DO 
Alella i propostes gastronòmiques.

La Sant Andreu Jazz Band és una associació sense ànim de lucre, liderada i 
dirigida pel músic Joan Chamorro, creada per a la transmissió i la difusió de la 
música de Jazz i el creixement musical dels infants i joves. Un projecte pedagò-
gic cuinat a foc lent, que en els seus tretze anys d’història ha aconseguit 
moments màgics constatats en 6 enregistraments en format CD i DVD i 8 discos 
sorgits, en camí un novè. 

Durant aquest temps han passat per aquesta orquestra més de 55 músics 
d’entre 7 i 20 anys, que han trepitjat escenaris mítics com el Palau de la Música 
de Barcelona, el Liceu, l'Auditori, i han portat la seva música per Festivals 
d’arreu del món. L’Associació Sant Andreu Jazz Band és una organització 
nascuda a partir del projecte educatiu de la banda del mateix nom.
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DAVID CARABÉN  VEU I GUITARRA 

MARC LLORET  TECLAT 

DANI VEGA  GUITARRA

XAVI CAPARRÓS  BAIX 

ALFONS SERRA  BATERIA
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CELLER CAN RODA

 DRUM CIRCLE AMB SANTI CARCASONA

Divendres 12 de juliol, a les 19h, al celler Can Roda 8 €

Activitat infantil a partir de 5 anys
Músic polifacètic, facilitador de Drum Circles, especialista en Boomwhackers i 
en dinàmiques musicals per a grups. Bona part de la seva metodologia es basa 
en l’aprenentatge que va recollir dels grans mestres de la facilitació a Estats 
Units, que ha anat treballant, amb el temps i l’experiència, fins a convertir-la en 
una metodologia pròpia. Un Drum Circle és una activitat de percussió grupal i 
participativa que es basa en la llibertat i l’experimentació propis del fet de tocar 
instruments de percussió sota el guiatge d’un facilitador. És una experiència 
vivencial inclusiva, un potent exercici de diversitat i una manera lúdica i diverti-
da de tocar música en comunitat. 

El Celler Can Roda s’estrena dins del Festival d’Estiu amb una de les perles de 
la pedrera musical catalana: Sandra Bautista. El seu talent i joventut i la seva 
veu dolça i incisiva l’han fet mereixedora del Premi Sona9 2018. Beu de la 
tradició anglosaxona i també d’autors sud-americans, com Jorge Drexler. La 
seva versatilitat i harmonia vocals la situen com a ferma candidata a fer-se un 
lloc entre les més reconegudes del panorama musical català. En el seu primer 
treball La casa de les mil olors (2017), es despulla per explicar amb emoció, 
proximitat i intimisme un repertori de cançons pròpies produïdes per Marc 
Ferrando. Amb més de 40 concerts des del llançament del primer disc, Sandra 
ha fet de telonera d’artistes de renom com Doctor Prats, Els Amics de les Arts i 
ha compartit festivals amb El Petit de Cal Eril, Nuria Graham, La Sra Tomassa, 
Est Oest, Gemma Hummet o Gossos. 

Proposta enogastronòmica a partir de les 20h.

 SANDRA BAUTISTA

Divendres 12 de juliol, a les 22h, al celler Can Roda 18 €



Activitat infantil, a partir de 4 anys 
El Celler de les Aus d’Alta Alella convida a despertar les inquietuds musicals i 
creatives de les famílies amb El cantallaire: contes cantats i cançons. L’especta-
cle té una durada d’uns 50 minuts i s’hi expliquen tres contes. Entremig, a mode 
de transició, s’hi canten les petites històries d’altres cançons. La narració dels 
contes cantats de Ferran Campabadal permet apropar la rondallística d’una 
manera molt rica, gaudint de l’estímul que ens proporciona la música. Les 
melodies no només relaxaran els més petits sinó que també els farà descobrir 
els contes d’una manera més intensa: captant matisos, emocions i fent volar la 
imaginació! Animeu-vos a berenar i descobrir les propostes gastronòmiques del 
càtering convidat. Veniu a brindar entre vins, caves i mostos sense alcohol! 

A L E L L A  2 0 1 9
FESTIVAL D'ESTIU

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

REVISTA DEL FESTIVAL

COL·LABORA

PATROCINA

BOUQUET D’ALELLA

 LA CITTÀ INFINITA

Dissabte 13 de juliol, a les 16h, al celler Bouquet d’Alella 8 €

Activitat infantil a partir de 4 anys 
Com vols que sigui la teva ciutat? A través de la performance lúdica, participati-
va i sostenible de La città infinita, les nenes, els nens i les seves famílies col·labo-
ren junts per aconseguir una nova idea de ciutat. La città infinita és un joc 
constructiu amb materials industrials reciclats, principalment fusta. Així, l'activi-
tat esdevé un espai que afavoreix el treball en grup i la participació d'infants i 
adults partint d'una mirada creativa cap a un concepte de ciutat sostenible. 
Activitat familiar. 
Horari de sessions: 16h / 17.15h / 18.30h. Durada: 60 minuts. 

Proposta enogastronòmica 
A partir de les 17h, amb berenar per als més menuts. 

ALTA ALELLA MIRGIN
CELLER DE LES AUS

 EDUARD COSTA. L’ÚLTIM INDI 

Dijous 4 de juliol, a les 22h, al Celler de les Aus          18 €

 EL CANTALLAIRE. CONTES CANTATS I CANÇONS

Dissabte 6 de juliol, a les 18h, al Celler de les Aus          8 €

El Celler de les Aus d’Alta Alella convida a descobrir L’últim Indi, el nou projec-
te d’Eduard Costa. Acompanyat a la producció de Caïm Riba, ens presenta un 
nou univers sonor, barrejat d'essència pop i sons ancestrals que ens transporten 
com un mantra que tots portem a dins. Amb la sortida al mercat del seu primer 
àlbum, L’Últim Indi comença a posar els punts cardinals a la seva ruta. Són 14 
cançons que parlen de la vida, la mort, el foc, els senyals de fum, la força, les 
llavors, la terra i el vent. Un univers de música pop amb essències ancestrals.

Enogastronomia a partir de les 20h
Animeu-vos a descobrir els nostres vins i caves i a gaudir de les propostes 
gastronòmiques dels Foodtrucks convidats. A partir de les 22h, concert de 
L’Últim Indi i en acabar, copa de comiat (inclosa en el preu de l’entrada).

VENDA D'ENTRADES 
A PARTIR DEL 17 DE MAIG 
· Oficina de Turisme d'Alella

Pagament només amb targeta de crèdit.
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 14.30h. 
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 i de 15.30 a 17.30h. 
Dilluns tancat.

. www.festivalalella.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Aforament limitat segons concert.

· No es podrà accedir al recinte un cop començat l’espectacle. 

· L'Ajuntament, organitzador del Festival no assumeix cap responsabilitat
en cas de pèrdua o robatori de l'entrada.

· L'entrada no serà vàlida si està incompleta, trencada o amb indicis de
falsificació.

· Un cop adquirida l'entrada, només es podrà retornar l'import en cas 
que l'esdeveniment es cancel·li abans que hagi començat.

· L'Ajuntament es reserva el dret d'alterar o modificar el programa.

Tot i tenir sang islandesa, Halldor Mar ha demostrat estar molt arrelat a la 
cultura catalana. Al seu primer àlbum, Winds, va reformular en anglès temes de 
"la nova cançó", reinterpretant clàssics de Joan Manel Serrat, Jaume Sisa o 
Raimon. El darrer treball, Records, recull moments i records d'infància, experièn-
cies traumàtiques i vivències personals i, a la vegada, universals. Són 9 cançons 
originals —3 en anglès i 6 en català— i 2 versions, de Llach i Sisa. L’any 2018 
es va fer famòs gràcies al programa de TV3 Katalonski, on el músic viatja arreu 
del món per trobar-se amb gent que no és catalana però que ha après català. 

Festival gastronòmic 
I a partir de les 20h, abans i després de l’espectacle, podràs conèixer els nostres 
vins, i sopar sota els estels amb les propostes del Restaurant d’El Nou Antigó.

 HALLDOR MAR

Dissabte 13 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella 18 €

Enoturisme
DO Alella


