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Fa cinc anys vam crear el PAS (Pont a les Arts
Sonores) amb la voluntat que esdevingués
el Festival d’Estiu de Martorell. I per cinquè
any consecutiu, Martorell viurà un estiu amb
la música com a protagonista d’un festival
que s’ha consolidat i que creix no només en
propostes musicals, sinó també en activitats
culturals i de restauració. L’objectiu del PAS
sempre ha estat el mateix: apropar la música
a la gent i proporcionar una oferta de primer
nivell, gratuïta i en un entorn privilegiat com
són els jardins ubicats a l'entorn del pont
del Diable. I enguany, fem un pas endavant
ampliant concerts i públics.
Per primer cop, el festival incorpora
actuacions musicals destinades a un públic
infantil. Amb el Petit PAS, tota la família podrà
gaudir d'espectacles fets per als més petits
i en un horari pensat per a ells. Així, Natxo
Tarrés & The Wireless ens proposaran un
viatge per Jamaica i els sons del reggae de

Bob Marley, i Roger Canals ens portarà fins a
Nova Orleans i el seu jazz amb un espectacle
que combina música i art urbà.
A tot això cal afegir la qualitat de la
programació musical, que explora diferents
gèneres i formats, des del so intimista amb
influències del jazz de Paula Valls, passant per
les espectaculars coreografies i el so Motown
de Heshima & The Soul Brothers, la fusió
de ritmes d'Aurora o el funk amb herències
gòspel d'Annette Bowen.
En aquest programa trobareu detallada tota
l'oferta, amb els vuit concerts que es distribuiran
en tres caps de setmana de juliol i que estem
segurs que agradaran a petits i grans.
Que tingueu un bon estiu i que disfruteu molt
del PAS!
Xavier Fonollosa i Comas
Alcalde de Martorell
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PAS Presentació
Al calendari cultural de Martorell, l’arribada de l’estiu té un nom propi:

PAS, Pont a les Arts Sonores
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Ara fa 5 anys vam començar a treballar en un
projecte de música per al poble de Martorell. Vam
somiar un lloc obert, a l’aire lliure, en contacte amb
la natura i amb història. El teníem: el pont del Diable!
Ens mancava el nom, vàrem pensar en el pont, en la
música, en el significat de tot plegat i... PAS, Pont a les
Arts Sonores, llest!
Ens estimem Martorell i ens estimem la música, i
d’aquestes dues passions ha sorgit el nostre festival.
La idea es va fer realitat i continuem treballant any

rere any per oferir una oferta musical de qualitat, un
festival d’estiu de referència.
Enguany seguim apostant per combinar propostes
d’arreu, donant aquest toc d’internacionalització
que tant ens agrada, però la veritable novetat és
la creació del PETIT PAS. Enamorats de la música,
volem apropar-la als més petits, al públic familiar.
Quina millor manera de fer PAS que generant un bon
planter!
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PAS
l'espai
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Paula Valls

Divendres 6 de juliol 22.30 h

Dom La Nena

Divendres 13 de juliol 22.30 h

Aurora

Divendres 20 de juliol 22.30 h

Natxo Tarrés
& The Wireless

Dissabte 14 de juliol 20.00 h
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Heshima &
The Soul Brothers

Dissabte 7 de juliol 22.30 h

Freedonia

Dissabte 14 de juliol 22.30 h

A Soul Night
with Annie B

Dissabte 21 de juliol 22.30 h

Cia. Roger Canals

Dissabte 21 de juliol 20.00 h
*La programació pot variar per causes alienes a l’organització.

CATALUNYA

Divendres 6 de juliol 22.30 h

Paula Valls

Paula Valls, amb només 19 anys, presenta I am, el seu segon treball on s’atreveix a
parlar d’experiències pròpies i vivències recents, de sentir-se perduda i no trobarse, de moments difícils i de canvis, i d’haver de prendre decisions importants – un
reflex de la seva accelerada evolució personal, en un to molts cops trist, ple de
comiats, però sempre, encara que sigui només una mica, amb esperança.
Un so black amb influències del Jazz i de la música afroamericana, amb una
sensibilitat com la de Norah Jones i la força d’Amy Winhouse.
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paulavalls.com

Formació:
Paula Valls

David Soler

Oriol Roca

Miquel Sospeda

Daniel Ferrer

veu

guitarra

bateria

baix

piano

Treball intimista i
despullat on els silencis
també parlen

REGNE UNIT

Dissabte 7 de juliol 22.30 h

Heshima & The Soul Brothers
Veus espectaculars, coreografies enlluernadores, vestuaris impecables, i una
banda de músics que reprodueix de manera espectacular la música dels setanta.
Arribats directament de Londres, son una proposta extravagant i terriblement
atractiva que ofereix als seus concerts els hits més grans del gènere, des del Funk,
passant pel Soul o el so Motown, fins el Pop, R&B o inclús Hip Hop. Sens dubte, faran
saltar guspires entre els assistents. L’emoció i l’espectacle estan assegurats.
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Formació:
Heshima Thompson
veu

Alex Buchanan
veu

Henry Appleby

Rahman Oluwa

bateria

teclats

Simeon Montague

Nate Notes

Jordan Samuel

veu

guitarra

baix elèctric

Espectacle en
estat pur

BRASIL

Divendres 13 de juliol 22.30 h

Dom La Nena
Dominique Pinto va néixer a Brasil, es va criar a l’Argentina i viu a França, cosa que
l’ha influït fortament en la seva faceta musical.
Artista madura i autosuficient, moderna i clàssica; amb un estil fresc, quasi naïf,
al qual incorpora algunes aromes del passat capaces de transportar l’espectador
a una altra època. Crea una escena intimista, on les cordes del seu violoncel ho
envaeixen tot. I a tots.
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domlanena.com

Formació:
Dominique Pinto
veu i música

Música des del cor,
contes de grans horitzons,
desitjos i nostàlgia

MADRID

Dissabte 14 de juliol 22.30 h

Freedonia

Una banda de referència en l’escena espanyola de música soul i funk formada per
una veu incendiària i vuit músics que regalimen creativitat, posseeixen una potent
secció rítmica i ofereixen un directe demolidor.
El grup madrileny nascut al 2006 s’ha convertir en un autèntic terrabastall musical.
Presenta el seu tercer treball, Shenobi, que retrata l’estat actual de la banda amb
un fil conductor: la llibertat de la dona.
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freedoniasoul.com

Formació:
Maika Sitté

David Pérez

Fran Panadero

Israel Checa

saxo tenor i flauta

saxo baríton

baix

bateria

Antonio García

Roberto García

Israel Carmona

trompeta

teclats

trombó

veu

Alex Fernández

Ángel Pastor
guitarra elèctrica
i harmònica

La gran referència del soul
al sud d’Europa

CATALUNYA

Divendres 20 de juliol 22.30 h

Aurora
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Aurora reuneix un grup de talents sorgits de l’Escola Superior del Taller de Músics,
liderats pel jove cantaor Pere Martínez, per emprendre aquesta nova aventura
musical. Al seu primer treball homònim, viatgen per les cançons més populars del
compositor Manuel de Falla per evolucionar cap a llenguatges que transgredeixen
les sonoritats tradicionals i explorar la fusió amb altres estètiques. A més de l’obra
del compositor de Cadis, Aurora també homenatjarà altres figures destacades
com Lorca, Albéniz i Pedrell. La formació portarà les composicions a un terreny
proper al jazz i al flamenc, allunyant-se del clàssic però conservant la identitat.

Formació:
Pere Martínez

Max Villavecchia

Javier Garrabella

Joan Carles Marí

José Manuel Álvarez

veu

piano

baix

bateria

ball

19

Un directe potent,
fresc i atrevit entre
el jazz i el flamenc

REGNE UNIT

Dissabte 21 de juliol 22.30 h

A Soul Nigth With Annie B.
El director Bazil Meade i la veu solista Annette Bowen, del prestigiós The London
Comunity Gospel Choir, s’uneixen en un nou espectacle amb un repertori
sorprenent, ric i variat, que es mou entre coneguts temes del soul més autèntic,
passant per temes del funk més clàssic i sense oblidar algun estàndard de gòspel.
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Annette Bowen està dotada d’un carisma especial, d’una veu molt característica i
d’una qualitat vocal incomparable. Ha estat comparada per més d’un crític amb la
mítica Aretha Franklin.
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El fundador i director del prestigiós The London Community Gospel Choir, Bazil
Meade, és tot un referent musical al Regne Unit per la seva tasca al llarg de més
de tres dècades liderant el cor i formant a algunes de les millors veus del gòspel i
rhythm-and-blues.

Formació:
Annette Bowen

Bazil Meade

Childo Tomás

Enric Peinado

Caspar St Charles

veu

piano i veus

baix

guitarra

bateria

Interpretacions vibrants i
molt emotives

CATALUNYA

Dissabte 14 de juliol 20.00 h

Natxo Tarrés & The Wireless
Nacho Tarrés lidera el projecte Viatja amb Bob Marley, que commemora els
30 anys de la mort del músic jamaicà amb una banda formada amb músics
procedents de formacions com Gossos o Macaco.
Un espectacle on tota la família podrà viure la sensació de viatjar a la Jamaica
dels anys 70 sense perdre les influències del reggae actual que converteixen el xou
en un espectacle molt contemporani.
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Formació:
Natxo Tarrés

Roger Farré

Alverd Oliva

Fernando “F3r” Tejero

Dídac Fernández

veu i guitarra

veu

guitarra i segona veu

teclats i segona veu

bateria

Música càlida, propera,
que camina a un ritme
pausat i hipnòtic

CATALUNYA

Dissabte 21 de juliol 20.00 h

Cia. Roger Canals
En Roger Canals, sol o en companyia, suma ja més de 15 anys sobre els escenaris
especialitzat en l’animació musical. Sempre enamorat del jazz més clàssic, ha
format part de nombroses bandes i ha transferit aquest bagatge i patrimoni
musical a la seva pròpia companyia.
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Viatjazz a Nova Orleans és més que un simple concert de jazz dixieland. És un
viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans, i a la vegada, és una experiència
pictòrica del grafit. Una audició participativa que reflexiona sobre les emocions
més universals de la música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà: l’esprai de
colors llampants pinta la música de l’època del blanc i negre!
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ciarogercanals.com

Formació:
Roger Canals
veu, banjo,
guitarra i
animació

Daniel Lévy
washboard i
bateria

Joan Pinós

Juli Aymí

Jay Wallis

tuba i contrabaix

clarinet i saxo

trompeta i veu

Werens Impaktes
visuals
grafit

Viatge emocional
a través del jazz

PAS
Lounge
Restauració al Festival

PAS Exposició
5 PASSOS

Exposició de 5 anys de PAS
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En aquesta edició es
consolida i s’amplia l’oferta
de restauració del festival,
seguint el PAS Lounge, un
concepte gastronòmic
amb espai chill lounge de
ginebres.
L’espai chill lounge de
ginebres oferirà un receptari
propi on s’hi podrà degustar
el PAS Aranja, el PAS
Violetes, el PAS Mango...
Màgia dins les copes!
L’espai gastronòmic oferirà
foodtrucks i productes de la
zona amb una amplia oferta
per a petits i grans.

EXPOSICIÓ.
Del 6 de juliol al 16 d'agost de 2018

PAS Digital
Web

pas.martorell.cat
Espai virtual del festival amb la informació
més completa de l’esdeveniment.

Xarxes Socials
Interactua amb el festival amb l’etiqueta
#PASMartorell i les nostres xarxes socials

Aquest any, dins la programació del PAS, podreu
visitar l’exposició retrospectiva “5 anys de PAS
(2014-2018)”, amb les millors imatges de totes les
edicions del PAS.

@festhomartorell
Aplicació mòbil

Fes-t’ho a Martorell
Inauguració:
Divendres 6 de juliol a les 20.00 h
Horaris fora del festival:
Divendres de 18.00 a 20.00 h
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h
Horaris els dies del festival:
De 20.00 a 24.00 h
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric
La Caserna (pg. del Quarter, 9)

La programació completa del PAS i tota la
informació cultural i de festes de Martorell al
teu dispositiu mòbil
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pas.martorell.cat
@FesthoMartorell #PASMartorell

Patrocina:

Penja la teva foto del PAS 2018 a les xarxes amb #PASMartorell

