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PAS,
Pont a les Arts
Sonores
PAS Presentació
Ja fa 6 anys que el PAS ofereix espectacles musicals
amb un indubtable encert. El Festival establert a
Martorell ha desenvolupat des dels seus inicis un fort
compromís amb la música per tal que espectadors
de diferents generacions puguin gaudir al màxim de
l’experiència del directe.

L’experiència per a centenars de persones transcendeix
la música i és difícil de descriure: al PAS s’hi ve a
descobrir artistes, música, tendències, idees, amics i
relacions humanes. Tot això es reflecteix en la qualitat
i novetat de les seves propostes, que respiren risc,
coherència i eclecticisme.

El PAS s’ha consolidat com un referent del model de
festival d’estiu que cada cop genera més expectació i
interès i és percebut com un esdeveniment ineludible
per molt ciutadans de Martorell i d’altres indrets.

Esperem que us torni a agradar tant o més que en les
anteriors edicions!!!! Gaudiu-ne!!!!!
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WC

FGC
Martorell-Vila

Carrer de Sant Bartomeu

Passeig del Quarter
PAS LOUNGE

Fossar de Sant Baromeu

PAS LOUNGE

Escenari

Riu Llobregat

Exposició:
“¡Cuba va!
Dialogando
con músicos
cubanos“

Pont del
Diable

Pàrquing c. del Riu

PAS
l’espai

Graderia Públic
PAS LOUNGE

Graderia públic
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Aforament
limitat a la
capacitat
de l’espai
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Orquesta del Reial Cercle
Artístic de Barcelona

Luísa Sobral

Maruja Limón

Mónica Green
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Petit Pas

Grupo Compay Segundo

Xiula

Petit Pas

Flore M

Xics’n’Roll Band
La programació pot variar per causes alienes a l’organització.
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Orquestra del Reial
Cercle Artístic de
Barcelona
Una orquestra clàssica que interpreta grans
temes del 80 amb ritme i alegria.
Formació:

L’Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona presenta 80’s
Symphonic, un espectacle multifacètic i original fins al moment.
Un programa en viu i amb sorpreses escèniques que faran vibrar
amb els èxits més característics de la dècada dels 80.
A partir d’uns arranjaments fets per un compositor de renom i en
exclusivitat per a aquesta producció, els espectadors podran
gaudir de les obres més representatives i en format diferent de
Queen, Abba, Michael Jackson, A-ha, Madonna, Boney M...

César Aristides
Javier Mateos
Helena Muñoz
Javier Claudio
Andrea Mattingley
Bea Gutierrez
Miquel de Jorge
Montse Boira
Violi
Miriam Fernandez
Alexeider Pérez
Viola
Nico Cobo
Laura Sanz
Cello

Catalunya

Oscar Laso
Felipe Hernán
Contrabaix
Luis Grané
Piano
Daniel Mestre
Director
Jesus Fernández
Director Artístic
Miquel de Jorge
Artells
Arranjador
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Maruja Limón
Alegries i penes que parlen d’amor, desamor,
soledat i dones fortes que treballen al matí i
ballen per la nit.
Formació:

Les cinc integrants de Maruja Limón es llancen a l’aventura amb
Mas de ti, una narració de les seves vides, on transmeten ganes
d’«echar pa’lante, nunca pa’trás». Amb un missatge
d’esperança, alegre i positiu.
Varietat d’influències musicals que transmeten entre els ritmes
llatins, la música mediterrània i el pop, totes elles articulades
entorn una arrel flamenca i el so cubà.

Esther González
Sheila Quero
Veus
Vicky Blum
Guitarra
Eli Fàbregas
Percussió
Milagros González
Trompeta

Catalunya
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Luísa Sobral
Una proposta intimista, madura i personal
on les melodies i les paraules són
el més important.
Formació:

Una de les més importants compositores i intèrprets actuals de la
nova generació de músics portugueses.
Aquest cinquè àlbum de Luísa Sobral, Rosa, està produït pel català
Raül Refree, un dels més prestigiosos productors i multiinstrumentistes
(productor de Mala Rodriguez, Sílvia Pérez Cruz i Rosalia).
La lisboeta es va donar a conèixer al gran públic quan el seu
germà, Salvador Sobral, va guanyar el festival d’Eurovisió 2017
interpretant un tema d’ella, “Amor pelos dois”.
Luísa té un recorregut imparable: és una intèrpret versàtil i la
seva veu distintiva li permet brillar en tot tipus de registres, encara
que el folk i el jazz predominen en el seu cançoner pop.

Portugal

Luísa Sobral
Veu i Guitarra
Manuel Rocha
Guitarra i Veu
Gil Gonçalves
Tuba
Sérgio Charrinho
Fiscorn
Angelo Caleira
Trompa
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Mónica Green
Grandesa i talent d’una artista que transmet
amb el cor allò que li agrada fer. Força i
ímpetu en una trajectòria de 30 anys.
Formació:

Project Soul és el projecte més ambiciós de la cantant
nord-americana, establerta a Barcelona. Una recopilació de
temes de soul, blues, funk i R&B dels principals èxits de la música
negra dels 60, 70 i 80, que han passat a la història i
que formen part de la seva vida.
Amb una posada en escena espectacular, la banda transmet al
públic tota l’energia del seu directe, formant la millor banda de
música negra del país.

Catalunya

Mónica Green
Veus
Brigitte Emaga
Tonia Richardson
Veus
Leonadro Torres
Trompeta
Marc Sort
SaxoTenor
Pere Enguix
Trombó
Frederic Wort
Teclat
Javi Mur
Guitarra Elèctrica
Isaac Coll
Baix Elèctric
Pere Foved
Bateria
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Grupo Compay
Segundo
Explosió de música cubana, on Compay
segueix transpirant vida i alegria amb
cançons que són pura poesia popular.
Formació:

La música de Máximo Francisco Repilado Muñoz (Compay
Segundo), artista de renom internacional i patriarca dels soneros,
és tan viva com sempre gràcies al treball entusiasta de la formació
que durant dècades ha girat pel món. Dirigida en l’actualitat per
seu fill, Salvador Repilado, són els actuals ambaixadors de la
música tradicional cubana, arrelats en la tradició.
Aquest grup interpreta “Macusa”, “Sabroso”, “Las flores de la vida” i,
per descomptat, “Chan Chan”, tema del documental Buena Vista
Social Club gràcies al qual, el 1997, el món es va rendir al seu so.

Salvador Repilado Labrada
Director i Contrabaix
Rafael Inciarte Rodríguez
Director Musical i Clarinet
Félix Martínez Montero
Harmònic
Hugo Garzón Bargalló
Primera Veu i Maraques
Nilso Arias Fernández
Segona Veu i Guitarra
Haskell Armenteros Pons
Clarinet
Rafael Inciarte Cordero
Clarinet Baix
Rafael Fournier NavarroPercussió
Yoel Matos Rodriguez
Guitarra

Cuba
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Flore M
Un blues-soul espiritual a flor de pell. Que
inunda l’atmosfera d’emocions i d’experiències
vibrants.
Una veu amb cor i ànima, tant dolça com poderosa, un veritable
talent francès a descobrir. Una música amb molta emoció, una
personalitat artística autèntica, amb admiració i entrega absoluta a
un estil musical que fa vibrar.
Cantant, compositora i intèrpret, és un veritable talent a descobrir
en un món tan sensible i sensual com dinàmic i genuí.

Formació:
Flore M
Veu
Lionel Galonnier
Bateria
Edouard Heilbronn
Guitarra
Denis Maire
Baix
Sylvain Ratovondrahety
teclats i cors
Michael Latour
Cors
Steven Kagoume
Cors

França
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Xiula
Petit PAS
Cançons amb ritmes actuals com el hip-hop,
el reggae, la rumba catalana, el dubstep i el
pop rock amb molta energia.
Formació:

A Donem-li una volta al cos proposen fer un viatge a dins el cos
humà, vivint aventures i experimentant emocions. Un espectacle
fresc, atrevit i canyero que no deixa indiferent, on es viuen valors
i emocions. En l’espectacle es combina música, dinàmiques, jocs i
sentit de l’humor per fer participar i ballar petits i grans.
En aquesta ocasió es presenten en format big band, una tremenda
descàrrega d’energia, reunint els ingredients principals d’un
bon festival: rauxa, sentit de l’humor, celebració, arrels, alegria i
familiaritat. Sense deixar de banda un tret característic del grup:
cançons i dinàmiques amb bon contingut educatiu i de valors.

Rikki Arjuna
Veu i Guitarra
Jan Garrido
Veu i guitarres
Adrià Heredia
Baix i veus
Marc Soto
Percussió,
bateria i veus

Presentació de la
temporada 2019-2020
de La Xarxa.

Catalunya
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Xics’N’Roll
Band

Petit PAS

Una banda explosiva i elèctrica amb cançons
de rock per viure amb família.
Formació:

Clàssic rere clàssic, èxit rere èxit, Xics’n’roll Band presenten les
bandes més mítiques de la història del rock. Una manera divertida i amena d’introduir els més petits en la música moderna i tota
una oportunitat per als pares i mares de tornar a vibrar i cantar
amb els clàssics!

Pep Terricabras
Bateria
Pol Caturla
Baix, Guitarres i Veus
Eugeni Moreno
Guitarres i Veus
Marc Mas
Teclats
Lara Villodres
Veu, Conducció i Animació

Presentació de la
temporada 2019-2020
de La Xarxa.

Catalunya
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PAS
¡CUBA VA!
Dialogando con músicos cubanos
Exposició fotogràfica de Juan Miguel Morales
L’exposició fotogràfica mostra alguns dels músics,
cantants i compositors imprescindibles de la història
del país caribeny, com Esther Borja, Silvio Rodríguez,
Compay Segundo, Marta Valdés o los Muñequitos
de Matanzas.
Per a ser fotografiats per Juan Miguel Morales
tots aquests grans artistes van obrir les seves
cases i els seus cors, i van mantenir amb ell,
llargues i interessants converses que van ser
enregistrades. Totes aquestes converses s’integren
un ampli treball d’investigació i immersió en la
vida cubana que Morales va iniciar en 2003 i
que enguany,per primer cop, ha quedat recollit
en la publicació d’un llibre.
L’assaig, on aquestes converses han estat
transcrites quasi textualment, reuneixen trenta
24

tres veus i més de cinquanta imatges, la major
part inèdites, de grans musics cubans, que ens
parlen en primera persona, del seu treball musical,
de Cuba i de la vida en general.
Les imatges de l’exposició aniran acompanyades
d’alguns fragments d’aquestes converses i del
text de presentació del llibre que el cantautor
Silvio Rodríguez ha escrit.
“La mirada de Juan Miguel no es leve. Son
retratos que explican. Sólo hay que detenerse
a ver y de pronto las fotos rompen a sonar”
Silvio Rodríguez

Exposició:
Dates: del 5 de juliol al 4
d’agost de 2019.
Inauguració exposició
i presentació del llibre:
divendres 5 de juliol a les
20.00 h.
Horaris: caps de setmana
del PAS, divendres i
dissabtes de 20.00 a
24.00 h i diumenges de
12.00 a 14.00 h.
Darrer cap de setmana
de juliol i primer d’agost,
divendres de 19.00 a 21.00 h,
dissabtes i diumenges
de 12.00 a 14.00 h.
Lloc: CIPH La Caserna
(Pg. del Quarter, 9)

XAUS,
censura del desig
Banda sonora d’un procés de creació.
Casualment, com passen quasi totes les coses
importants, fa anys vaig descobrir allò del que
ara ja no puc prescindir: vaig constatar que
escoltar òpera mentre pinto és com un catalitzador
que fa aflorar l’imprevist. Des del que inicialment
es pot considerar com un error inesperat apareix
el que actua com a motor creatiu i que em fa
explorar camins nous i desconeguts, sorgeix allò
que em fa avançar en direcció a la sorpresa.
Treballar sota l’impacte d’allò que és extern al
propi llenguatge pictòric, i fer-ho envoltant-me
de les òperes dels grans del segle XIX, com
Verdi i especialment Wagner (tot i algun dels
seus funestos admiradors), pintar entre les
seves sonoritats monumentals, transitant entre
moments àlgids i tonalitats suaus i delicades,

amb el contrast de les veus en aquests alts i
baixos tan extrems que corprenen, són impactes
que afecten i commouen l’ànima. Amb tot, és
impossible abstreure’s d’una influència creativa
tan contundent, res seria el que és sota el so del
silenci.
En l’aiguabarreig entre òpera i pintura, entre veu i
color, entre el so i la composició, circula una part
molt important de la meva obra. Un dia “casualment”
ho vaig descobrir... Beneït sigui el dia.		
					
Pep Anton Xaus

Exposició:
Inauguració: Dijous 11 de
juliol a les 20.00 h.
Horaris: Dijous i divendres
de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes, diumenges i
festius de 10.30 a 14.00 h.
Lloc: MUXART.
Espai d’Art i Creació
Contemporanis.
(Pl. de les Hores, s/n)

25

PAS

PAS

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 furgoteques i productes de la
zona amb una àmplia oferta per a petits i grans.

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

Fes Martorell
La programació completa del PAS i tota la informació cultural
i de festes de Martorell al teu dispositiu mòbil.

@fesmartorell
Interactua amb el festival amb l’etiqueta #PASMartorell i les
nostres xarxes socials.

Departament de Cultura del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell
Noreste Studio
Eudald Van der Pla
Edicions MIC

Ajuntament de Martorell i Mirada Local
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Organitza:

Amb el suport de:

Patrocina:

Col·labora:

pas.martorell.cat
@FesMartorell
Penja la teva foto del PAS 2019
a les xarxes amb #PASMartorell

