
            
    

 
 

 
  

  

 
  

   
  

   
 

 
  

   

 

 
 

 
 

    
 

 
 

  
  

PAS
PONT A LES ARTS SONORES
3a EDICIÓ - DEL 8 AL 23 DE JULIOL - PONT DEL DIABLE - MARTORELL



LA NEUS
té 87 anys i va 
a la universitat.
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PAS 
PRESENTACIÓ
Fa uns anys, des de l’Ajuntament de Martorell
vam voler promoure un festival d’estiu perquè
els martorellencs poguéssim disfrutar dels caps
de setmana de juliol sense sortir del poble. Avui
les nits del cap de setmana de juliol a Martorell
són sinònim de música. I de música de qualitat.  

El Festival PAS (Pont a les Arts Sonores) s’ha
consolidat amb els anys i ofereix, de nou, un car-
tell de luxe, a l’alçada de l’escenari que acull els
concerts: el nostre emblemàtic pont del Diable. 

Enguany, fem un PAS important, com les histò-
ries que expliquen els protagonistes del cartell i
del programa. És un PAS que mira endavant i
mira enfora, amb la voluntat de convertir-se en
un festival de referència a Catalunya que, alhora,
doni la rellevància que es mereix el pont del Dia-
ble, l’element que més ens identifica com a
poble. 

Entre les propostes musicals hi trobareu diversitat
i innovació, artistes consagrats i promeses, de
nacionals i d’internacionals, en una combinació
amb un element comú a tota la programació: la
qualitat de la producció artística.

A més, l’espai de la Caserna se suma al festival
PAS amb una exposició fotogràfica que home-
natja les dives del pop i del rock dels últims 40
anys. 

Us desitjo un molt bon estiu i us recomano que
el comenceu disfrutant de les propostes musi-
cals i d’oci que us oferim amb el PAS. 
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Xavier Fonollosa i Comas
Alcalde de Martorell



4 5

A LA VIDA:
Moment de gran importància 
que ens marca el present, 
però també el futur.

A MARTORELL:
Un pont, el del Diable, 
que va ser un pas d’unió que 
va fer néixer, i créixer, la ciutat 
que avui ens identifica.

AL FESTIVAL:
El Pont a les Arts 
Sonores esdevé una 
aposta ferma per la 
música i a la riquesa del 
nostre patrimoni. 
El PAS torna i creix per 
quedar-se, identificant Martorell
com a ciutat motora de cultura.

LA CARLA
té 13 anys 
i ha començat
l’institut. EL POL

és un noi trans.
Activista i feminista.

UN
PAS 

TRANS
CEN 
DEN 
TAL



PAS 
EL FESTIVAL

El PAS, Pont a les Arts Sonores,
s’ha convertit, en només tres edi-
cions, en una de les apostes més
reeixides de la Regidoria de Cul-
tura. Aquesta edició presenta el
seu programa més internacional.
Una programació eclèctica i atre-
vida que converteix el festival en
un referent per al calendari cultural
de Martorell i la seva comarca.

El PAS omple de música set nits
d’estiu durant els tres caps de set-
mana compresos entre el 8 i el 23
de juliol i, com sempre, amb el pont
del Diable com a teló de fons. En-
guany, l’entorn s’ha adequat per
obtenir una visibilitat més àmplia i

una acústica millorada dels con-
certs, ampliant a més a més l’o-
ferta de restauració.

El PAS amplia el seus espais cele-
brant un dels seus concerts (An
evening with Big Band Jazz Ma-
resme & The Hanfris Quartet) al
Teatre El Progrés, i inaugurant una
exposició de temàtica musical,
“Take it like a woman”, al Centre
d’Interpretació del Patrimoni His-
tòric La Caserna.

El PAS esdevé un magnífic apara-
dor per gaudir d’un mes de juliol
cultural, musical i inspirador. Trans-
cendental.

7

EL PAS OMPLE DE 
MÚSICA SET NITS D’ESTIU
AMB EL PONT DEL DIABLE
COM A TELÓ DE FONS, 
UN MAGNÍFIC APARADOR
PER GAUDIR D’UN MES 
DE JULIOL CULTURAL, 
MUSICAL I INSPIRADOR.



EN CHUKWUNONSO 
va deixar Biafra 
per viure a Catalunya.

Fossar de Sant 
Bartomeu

Bar del jardí
del pont del Diable
(obert a partir 
de les 21.30 h)
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Passeig del Quarter

del 
Pont 

Diable

Nova graderia.
Remodelació de l’espai

Escenari
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PAS 
L’ ESPAI

9

ENGUANY, L’ENTORN
S’HA ADEQUAT PER 
OBTENIR UNA VISIBILITAT
MÉS ÀMPLIA I UNA 
ACÚSTICA MILLORADA 
DELS CONCERTS



PAS PROGRAMACIÓ 

BRUUT!
DIVENDRES 8 DE JULIOL 22.30 h

VELMA POWELL 
& BLUEDAYS
DISSABTE 9 DE JULIOL 22.30 h

AN EVENING 
WITH BIG BAND 
JAZZ MARESME 
& THE HANFRIS 
QUARTET
DIUMENGE 10 DE JULIOL 21.00 h

THE 
GRAMOPHONE      
ALLSTARS 
BIG BAND
DIVENDRES 15 DE JULIOL 22.30 h

OBESES 
& LA CORAL 
ARS NOVA DE
MARTORELL
DIVENDRES 22 DE JULIOL 22.30 h

ZALON
THE SOUL
EXPERIENCE
DISSABTE 16 DE JULIOL 22.30 h

SONIA OLLA 
& ISMAEL 
FERNÁNDEZ
DISSABTE 23 DE JULIOL 22.30 h

10 11

*La programació pot variar per causes alienes a l’organització.
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BRUUT!
DIVENDRES 8 DE JULIOL 22.30 h

Des d’Holanda ens arriba una de
les bandes més fresques i sorpre-
nents del panorama jazzístic euro-
peu... Ells són BRUUT! i el seu últim
treball, Mad Pack.

Les seves influències van des del
surrealisme de les pel.lícules de
Quentin Tarantino fins a la música
de les velles pel.lícules de l’Oest.
En resum: es tracta de súper jazz!,
que sona a boogaloo, funky, surf i,
naturalment, a jazz.

UNA BANDA 
DE JAZZ 
EN MAJÚSCULES, 
BANDARRES 
I ATREVITS, 
ENÈRGICS 
I ELEGANTS

DV
8
JUL
22.30
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La cantant de Chicago Velma Po-
well és l’hereva de la més pura tra-
dició del blues. Porta a la sang el
so de la seva ciutat natal, bressol
de l’electrificació del gènere, i al
qual ella fa honor en cadascuna de
les notes que surten de la seva
gola privilegiada.

Juntament amb la seva banda ha-
bitual, els Bluedays, presenta Step
into the Blues amb un increïble di-
recte, amb una solidesa rítmica i
harmònica que no dóna lloc a fis-
sures. Un concert perfecte per a
una nit d’estiu. 

LA SEVA VEU 
TÒRRIDA I 
EMOCIONANT 
CONTRASTA AMB 
LA SENSIBILITAT 
DE LES BALADES 
MÉS DELICADES 
DEL JAZZ

VELMAPOWELL & BLUEDAYS
DISSABTE 9 DE JULIOL 22.30 h

DS
9
JUL
22.30



UNA FUSIÓ 
D’UNA BIG BAND 
I UN QUARTET 
MASCULÍ D’ALTA 
QUALITAT, TÈCNICA 
I INTERPRETATIVA, 
DE VERSIONS DE
CLÀSSICS MUSICALS
DE SWING I 
ROCK-AND-ROLL

Dos grups musicals molt diferents
però amb un nexe que els ager-
mana: estan especialitzats en estils
arrelats a Amèrica del Nord.

La Big Band Jazz Maresme és una
formació de 17 músics, amb una
escenificació i un so que et trans-
porten a la Nova Orleans a mitjan
segle XX.

The Hanfris Quartet és un quartet
masculí a cappella especialitzat en la
música Barbershop, estil que té ori-
gen a les barberies dels Estats Units.

Amb una posada en escena que
recorda els grans xous musicals
nord-americans, les dues forma-
cions s’uneixen per presentar un
espectacle que veurà la llum per
primera vegada a Martorell.

Anticipada 8€ / Taquilla 10€. Venda entrades anticipades a Llibreria Miró (c. de Santacana,
12) i al Forn de pa Cafeteria Coco (c. del Doctor Trueta, 1): 8 €, anticipada i 10 €, a taquilla.
També a Ticketea (www.ticketea.com). Venda entrades a taquilla des d’ una hora abans.

AN EVENING WITH BIG BAND JAZZ MARESME & THE HANFRIS QUARTET
DIUMENGE 10 DE JULIOL 21.00 h
TEATRE EL PROGRÈS. 

DG
10
JUL
21.00
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TOT UN REPTE MUSICAL
AMB 15 MÚSICS SOBRE 
L’ ESCENARI, QUE ELEVA A 
LA MÀXIMA POTÈNCIA 
L’ENERGIA I L’EXPLOSIVITAT
D’UNES CANÇONS QUE VAN
NÉIXER AMB L’OBJECTIU 
DE FER BALLAR

The Gramophone Allstars Big Band
presenta el seu quart disc, Jazz-
maica, on busca el punt de trobada
entre la música afroamericana dels
seixanta i els ritmes jamaicans en
format big band.

Temes clàssics de Stevie Wonder,
Sam Cooke o Ray Charles al costat
d’altres referents potser menys rei-
vindicats com The Winstons, Jackson
Sisters o “Smokey” Robinson. Els
seus temes prenen una nova di-
mensió gràcies als sorprenents ar-
ranjaments, en clau jamaicana i amb
la potència d’una big band. 

THE GRAMOPHONEALLSTARS BIG BAND
DIVENDRES 15 DE JULIOL 22.30 h

DV
15
JUL
22.30
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Zalon Thompson és conegut inter-
nacionalment per ser corista d’Amy
Winehouse. Posteriorment, i ja des-
prés de la mort de la seva gran
amiga, va iniciar la seva carrera en
solitari, molt influenciat per la pèr-
dua de l’artista i per la de la seva
pròpia germana.

A dia d’avui, Zalon està de gira per
tot el mon presentant Soul Expe-
rience, un xou magnífic que barreja
energia i seducció, on realitza una
selecció de clàssics del soul popu-
lars, una secció homenatge a Amy
Winehouse i temes extrets del seu
àlbum de debut. 

LA SEVA VEU ÉS 
ELÈCTRICA I SEDUCTORA 
I ÉS CONSIDERADA PER
MOLTS COM LA MILLOR 
VEU DE SOUL DEL 
REGNE UNIT

ZALONTHE SOUL EXPERIENCE
DISSABTE 16 DE JULIOL 22.30 h

DS
16
JUL
22.30
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Dins de la seva “Gira Llegendària”,
ens ofereix el seu espectacle Obe-
ses 2D, un espectacle únic on la
seva música agafarà una nova di-
mensió amb l’acompanyament de
la Coral Ars Nova de Martorell. 

El tercer disc del grup, Monstres i
Princeses, serà l’eix vertebral d’a-
quest concert on també tindran
cabuda cançons emblemàtiques
dels seus anteriors discs, Obe-
sisme Il.lustrat i Zel.

UN DIRECTE 
ESPECTACULAR 
DEL GRUP FA QUE
ELS SEUS CONCERTS
ES CONVERTEIXIN
EN UNA AUTÈNTICA
ORGIA DE SONS 
I COLORS

OBESES & LA CORAL ARS NOVA DEMARTORELL
DIVENDRES 22 DE JULIOL 22.30 h

DV
22
JUL
22.30
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La bailaora Sonia Olla i el cantaor
Ismael Fernández representen el
flamenc tradicional en la seva
forma més pura, un tribut a la vi-
talitat, a l’emoció, al drama i a la
passió. Des de fa dos anys estan
establerts a Nova York i la cantant

Madonna els va contractar per a la
seva gira mundial 2015-2016
“Rebel Hear tour” com a coreò-
grafa i cantaor.

Flamenc tradicional en la seva forma
més pura, un tribut a la vitalitat.

AQUEST ESPECTACLE 
TRANSMET TOTA L’ EMOCIÓ, 
EL DRAMA I LA PASSIÓ 
DEL FLAMENC TRADICIONAL 
EN ESSÈNCIA

SONIA OLLA & ISMAEL FERNÁNDEZ
DISSABTE 23 DE JULIOL 22.30 h

DS
23
JUL
22.30



UN
PAS 

TRANS
CEN 
DEN 
TAL

Aquest any, dins la programació del
PAS, podreu visitar l’exposició foto-
gràfica “Take it like a woman”, de
Josep Maria Palou. La mostra és un
homenatge explícit a un grapat de
dones que s’han fet un lloc en l’es-
cena artística, per la seva sensibi-
litat, creativitat, autenticitat i talent. 

Una exposició que fuig dels tòpics
i ens apropa els sentiments, les
emocions i la intensitat d’artistes
tan diverses i dispars com Ma-
donna, Rihanna, Patti Smith, Luz
Casal, Liza Minnelli, PJ Harvey, Sara
Baras o Katy Perry, entre moltes
altres.  

Inauguració: Divendres 8 de juliol a les 20.30 h. Horaris: Divendres i dissabte de 21.00 h
a 00.30 h i diumenges de 12.00 h a 14.00 h. Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna (pg. del Quarter, 9).

GESTIÓ, 
PRODUCCIÓ 
I EXECUCIÓ 
Departament de Cultura 
del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell

COMUNICACIÓ 
Ajuntament de Martorell 
i La Costa Comunicació

DISSENY 
I MAQUETACIÓ
Apeiron Estudio

FOTOGRAFIA 
I VÍDEO
Carles Porta

IMPRESSIÓ
Edicions MIC

PROTAGONISTES
DE LA CAMPANYA
Pol Galofre
Carla López
Chukwunonso Chinedu 
Neus Viladot

TAKE IT LIKE 
A WOMAN
EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA
DEL 8 AL 24 DE JULIOL DE 2016
Per Josep Maria Palou



www.martorell.cat
@ocimartorell 

facebook.com/culturaiocimartorell

Penja la teva foto del Pas 2016 a Instagram #PASMartorell 


