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COLORS DE MÚSICA #EEAMBLAMUSICA

Un dels referents musicals nascut a Escaldes-Engordany 
és el Festival Internacional Colors de Música, que enguany 
arriba a la 35a edició. Colors de Música, un dels festivals 
més prestigiosos del Principat d’Andorra, és una iniciativa 
pròpia del Comú d’Escaldes-Engordany. Al llarg dels anys 
ha passat per diferents etapes amb uns criteris artístics que 
sempre han premiat la diversitat de l’oferta per ser fidels a un 
públic divers, un públic que aprecia la bona música i brindant 
un escenari per a les formacions del país. 

A finals d’abril el cantant barceloní Manolo Garcia va ser l’en-
carregat d’obrir la 35a edició de Colors de Música amb un 
concert de gairebé tres hores i amb una sala del Prat del Rou-
re plena de gom a gom. Reprenem el gruix de la programació 
aquest estiu amb els concerts a l’aire lliure i gratuïts que 
omplen la plaça Coprínceps. La Setmana de jazz al carrer 
donarà el tret de sortida a partir del 8 de juliol als concerts de 
la plaça, agafarà el relleu el cicle Músiques del món durant tot 
el mes d’agost de dilluns a dijous amb els ritmes més diver-
sos de formacions nacionals i internacionals. Un any més, la 
plaça Coprínceps tornarà a ser l’escenari de les cinc Nits del 
món, unes vetllades de música i gastronomia que ens traslla-
den a diferents indrets del món. En aquesta ocasió, viatjarem 

a Sao Paulo, Tijuana, al barri de Gràcia de Barcelona, a Detroit en 
un tribut a Aretha Franklin i repetim amb una Nit del silenci. 

El programa també inclou el concert d’òpera del Liceu a la fresca, 
espectacles a Engolasters amb motiu de la 3ª biennal L’ANDART 
i col·laboracions amb el Festival Internacional d’Orgue del Princi-
pat, l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra o amb el Festival 
Internacional Andorra Sax Fest. 

Com és habitual, tancarà la programació d’aquest Colors de Mú-
sica el concert de gospel emmarcat en la gira Grans del gospel al 
mes de desembre per donar la benvinguda a les festes de Nadal. 

Els hi proposem una programació rica en propostes amb l’objectiu 
de fomentar la participació cultural a la nostra parròquia. 

Molt bon estiu i bon Colors de Música!
 

Trini Marín González
Cònsol major
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

JAZZ AL 
CARRER

Aquest estiu arriba novament un dels clàssics d’Es-
caldes-Engordany, la Setmana de Jazz al carrer 
que s’emmarca en el 35è Festival Colors de Música 
2019.

Del 8 al 13 de juliol
Plaça Coprínceps a les 19.30h
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

ANTONIO CIACCA TRIO

Antonio Ciacca és un pianista, compositor i difusor de 
les arts. La seva carrera va començar acompanyant a 
figures del jazz com Art Farmer, Lee Konits o James 
Moody. 
També ha estat director del programa de Jazz del Lin-
coln Center i professor de la prestigiosa Juillard School 
of Music de Nova York. Ciacca ha actuat als escenaris 
i festivals més importants del planeta i per a aques-
ta ocasió, arriba a Europa acompanyat d’un trio rítmic 
d’autèntic luxe.

Antonio Ciacca, piano / Clovis Nicolas, contrabaix /
Peter Van Nostrand, bateria

8/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

ANTONIO CIACCA TRIO
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

9/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

DOMINO SWING QUARTET

Quartet format per dos guitarristes italians, un violinista 
portuguès i un baixista mexicà que s’inspira en el jazz 
manouche o gypsy-jazz dels anys trenta. Tenint com a 
referents Django Reinhart i Stéphane Grapelli, presen-
ten composicions pròpies en un format acústic i des 
d’una perspectiva contemporània, combinant camins 
culturalment diferents.

Neter Calafati, guitarra / Federico Fiore, guitarra / Joao 
Silva, violí / Juan Carlos Buchan, contrabaix

DOMINO SWING QUARTET
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

10/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

TIRAPAJAZZ

Un jazz desenfadat, sense complexes ni prejudicis. Un 
viatge inesperat per diferents estils i ritmes, on la im-
provisació és una convidada especial, encapçalat per 
la cantant i compositora Odette Tellería, membre del 
aclamat grup Gemma 4.

Odette Tellería, veu i ukelele / Suso Real, saxo / Roger 
Ruíz, guitarra / Andreu López, contrabaix / Francesc 
Voltà, bateria

TIRAPAJAZZ
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

11/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

ANGUE 
& HER HOT JAZZ TRÍO

Rocio Anguè es va formar en el cant líric, però sense 
deixar de banda la influència de la música afroamerica-
na: domina la veu, la tècnica i la interpretació torrencial 
dels grans vocalistes de la història del jazz.
Al costat d’una guitarra i d’un contrabaix ha format el 
seu propi Hot Trio, un grup dedicat a la interpretació 
d’estàndards emblemàtics del segle passat, cançons 
que van popularitzar les grans dives del jazz. L’ànima 
de Billie Holiday, Ella Fitzgerald i tantes altres mestres 
del jazz reneix a la plaça Coprínceps!

Rocío Anguè, veu / Federico Mazzanti, piano /  Pere 
Loewe, contrabaix / Dave Mitchell, guitarra

ANGUE 
& HER HOT JAZZ TRÍO
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

12/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

GWEN PERRY & MICHELE 
FABER TRÍO

Reconeguda pianista de l’escena de Los Angeles -i ara 
de la de Barcelona-, Michele Faber va ser deixeble de 
Warne Marsch i Gerald Wiggins, entre d’altres, i es va 
fer un nom en els escenaris de la costa oest com a 
músic acompanyant de Buddy Collette, Bobby Rodrí-
guez i el llegendari Leroy Vinnegar. Per la seva banda, 
la també nord-americana Gwen Perry viu a Europa des 
de fa 30 anys i es considerada com una cantant de 
qualitat extraordinària i registre captivador. Juntament 
interpreten un treball variat, amb referències al swing, 
el blues o el groove, amb un llanço rítmic i alegre que 
farà les delícies dels amants del jazz en majúscules.

Gwen Perry, veu / Michele Faber, piano /  Pere Loewe, 
contrabaix /  Joe Smith, bateria

GWEN PERRY 
& MICHELE FABER TRÍO
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JAZZ AL CARRER #EEAMBLAMUSICA

13/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

DROP COLLECTIVE

Projecte que fusiona la música jamaicana amb jazz a 
través d’un repertori d’arranjaments originals. Neix a 
finals del 2016 de les sinergies de deu músics del Con-
servatori del Liceu de Barcelona. 
El repertori es composa d’arranjaments originals amb 
una secció rítmica compacta i una sorprenent secció de 
vents. Tots aquests ingredients es combinen per oferir 
un espectacle de qualitat: un show vibrant i festiu.

Maria del Río, veu / Andreu Domènech, saxo baríton /
Alba Alsina, saxo alt i saxo soprano / Iñigo Peña, saxo 
tenor / Arnau Morell, trompeta / Pablo Martín, trombó 
/ Daniel Ferruz, teclats / Armando Erenas, guitarra / 
Carlos Bayolo, baix / Jake Klamburg, percussió.

DROP COLLECTIVE
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

MÚSIQUES 
DEL MÓN

Durant tot el mes d’agost, la música és la protago-
nista al carrer. 
Apropa’t a la plaça Coprínceps i refresca les tardes 
d’estiu amb el millor ambient.

Del 5 al 28 d’agost
Plaça Coprínceps a les 19.30h
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

SANT PAU RHUM BAND

Formació de rumba catalana amb un toc latin, que 
combina temes propis amb versions de cançons em-
blemàtiques. Un repertori treballat i elegant, amb marxa 
i ballaruca!

5/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

SANT PAU RHUM BAND
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

PAS’N’FALS

Un grup de 6 joves d’Andorra enamorats de la música 
que mai deixen indiferent a ningú. No hi ha moment en 
el que no intentin oferir al seu públic tota la felicitat que 
la música els transmet! I.... “Amb un simple bombo a 
negres i tres acords en tenen prou per invocar als Déus 
del Rock’n’Roll!”.

6/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

PAS’N’ FALS
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

UNDERCOVERS

Una all stars cover band composada per quatre mú-
sics de llarg recorregut amb contrastades trajectòries. 
Hits del rock i del pop des de Beatles, Stones, James 
Brown fins als més actuals com White Stripes, Franz 
Ferdinand o The Killers. Undercovers vol dir festa as-
segurada.

7/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

UNDERCOVERS
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

MARTHA ROQUETT

Una artista independent d’esperit lliure i creatiu, au-
tora, compositora i productora. La seva música d’estil 
bàsicament pop es composa de cançons que parlen 
d’amor, desamor, il·lusions, i somnis; les seves lletres 
es fan poesia i la seva poesia cançó. Un concert senzill 
i acústic amb la veu com a principal protagonista i pre-
sentant cançons del nou àlbum.

8/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

MARTHA ROQUETT
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

CONCERT JOVE 
DIA INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT

Joves promeses del món de la música del país, que 
han participat al concurs Talentejant d’arts escèniques, 
una iniciativa que organitza el departament de Joventut 
d’Escaldes-Engordany.

12/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

CONCERT JOVE
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

CAPITAN VINILO

Banda singular amb una gran experiència en el món 
de la música que presenten un sofisticat repertori que 
s’allunya dels clàssics estereotips: funky, pop, rock, ba-
lades, versions de la dècada dels anys vuitanta i no-
ranta, hits actuals, combinades amb versions de Ja-
miroquai, Donna Summer, Spandau Ballet, Bon Jovi o 
Bruno Mars. Un espectacle que farà vibrar sens dubte 
als melòmans més exigents.

13/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

CAPITAN VINILO
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

BIG BET + SAX ATTACK

Banda excepcional amb un directe impecable ple de 
potència i feeling que fa que el públic celebri sonora-
ment cada una de les seves interpretacions i amb la 
que ha recorregut els escenaris d’arreu d’Europa. Una 
descàrrega d’energia molt celebrada pels balladors de 
lindy hop.

14/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

BIG BET + 
SAX ATTACK
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

SAMBÀ DE FESTA

Evoca alegria, convida a moure’s, a ballar i a gaudir. 
La samba és la seva base, però combinada amb d’al-
tres estils com el reggae brasiler o baiao. Versionen 
als grans de la música popular brasilera com Caetano 
Veloso o Vinicius de Moraes amb un  toc personal, tot i 
que busquen espais per a la improvisació de cada ins-
trument en un directe vibrant.

19/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

SAMBÀ DE FESTA



38 39 

MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

THE SCARLETT 
BROTHERHOOD

Aquest quintet acústic, acabat d’arribar de l’Amèrica 
més tradicional, anomena el seu espectacle Driving 
South Music Show. Viatgen per les músiques tradicio-
nals del sud dels Estats Units. Guitarra, banjo, mandoli-
na, ukelele, violí, harmònica, contrabaix i veu són el seu 
mitjà de transport. Amb ells descobrireu un trosset de 
Kentucky, Tennessee, Mississipi i Louisiana.

20/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

THE SCARLETT 
BROTHERHOOD
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

NINO GALISSA

Un cantautor de la Kora molt prestigiós dins de la músi-
ca africana. Creador de composicions innovadores que, 
alhora, conserven la bellesa sonora, la tradició màgica 
i emocionant del poble mandinga. Un espectacle trepi-
dant que combina la Kora amb la percussió, música i 
dansa que resulten veritables festes africanes.

21/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

NINO GALISSA
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

VIRGINIA & THE WOOLFS

Un repertori basat en la música negra dels anys cin-
quanta, seixanta i setanta d’artistes com Etta James, 
Tina Turner o Aretha Franklin i, alhora, amb evocacions 
del blues i el soul més moderns de l’Amy Winehouse o 
Duffy. La formació desprèn una intensa energia i ca-
risma a l’escenari que converteix els seus concerts en 
una cita ineludible amb la música afro-americana més 
autèntica.

22/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

VIRGINIA & THE 
WOOLFS
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

RED PÈRILL

És el projecte en solitari d’un músic igualadí que nave-
ga des de l’electrònica més urbana amb pinzellades de 
soul i pop al funk més ballable. Crea i es recrea a cada 
cançó com un músic a mig camí entre l’home orquestra 
i el monòleg irònic amb lletres enginyoses i juganeres.
Actualment l’acompanya l’Oriol Vilella, músic andorrà 
de referència. Plegats han fet alguns concerts, entre 
ells al Festival de Jazz de Palafrugell, amb un format 
que beu del jazz, però que combinen amb molts altres 
gèneres. Un xou molt divertit, amb parts brillants d’in-
teracció amb el públic.

26/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

RED PÈRILL
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

LOVE IT

Formació andorrana de jazz manouche que presen-
ta una proposta nova i molt fresca que aposta per un 
repertori més swing, on introdueixen alguns temes 
de gipsy francès. Un espectacle molt visual amb una 
acurada posada en escena amb una estètica dels anys 
trenta i quaranta.

27/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

LOVE IT
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MÚSIQUES DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

ODARA TRIO

Recepta Odara: agafeu una part de Bossa Nova i una 
altra de música d’arrel, marineu-les amb qualsevol altre 
estil musical. Abans de servir el plat, afegiu-li un gene-
rós polsim d’aires flamencs i espècies. 
Un grup musical creat a finals de l’any 2016 que entén 
la música com un fet proper, visceral i orgànic. Inter-
preten temes propis com d’altres de diversos estils, 
fruit de la fusió de tres mons ben diferents: la música 
d’arrel, la bossa nova i el flamenc.

28/8/2019 
Pl. Coprínceps 

19.30h

ODARA TRIO
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#40ANYSFENTPARRÒQUIANITS DEL MÓN

NITS 
DEL MÓN

Vetllades de música i gastronomia per descobrir 
productes i begudes típiques de diferents indrets 
del món. Reserva la teva taula en un dels restau-
rants o apropa’t a una de les paradetes de la plaça 
per descobrir en aquesta nova edició: Sao Paolo, 
Tijuana, Gràcia o Detroit. Viatja a diferents llocs del 
món sense moure’t de la Plaça Coprínceps.

Juliol i agost 
Plaça Coprínceps a les 21h
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NIT A SAO PAULO

La ciutat de Sao Paulo és l’anomenada pels brasilers 
com “la ciutat que no pot parar”. Una metròpoli polifa-
cètica, motor econòmic del país i capital cultural de re-
ferència a tota Amèrica llatina. L’estrella gastronòmica 
és la feijoada, però el virado à paulista, la couve-de-fol-
has i la picanha faran les delícies de qualsevol paladar, 
tot regat amb una refrescant caipirinha.
Sambala és un grup de música popular brasilera fu-
sionada amb músiques del món que ens portarà un es-
pectacle sorgit a partir de cançons d’alguns dels grans 
autors d’aquest gènere (Milton Nascimento, Jobim, Do-
rival Caimi, etc ) tot passant-les pel seu filtre personal 
i eclèctic. 
La gran riquesa i diversitat de la música del Brasil i les 
seves arrels africanes ens transportaran a la rítmica 
bullícia de Sao Paulo.

4/7/2019 
Pl. Coprínceps 

21 h

NIT A SAO PAULO
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NIT DEL SILENCI: 
5A EDICIÓ

Tres dj’s lluitaran perquè escolteu la música que estan 
punxant a través de tres canals diferents. Demaneu el 
vostre casc sense fils i trieu el vostre color de música. 
La resta del públic es divertirà amb una festa a l’aire 
lliure amb vosaltres ballant en silenci.

18/7/2019 
Pl. Coprínceps 

21 h

NIT DEL SILENCI
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NIT A TIJUANA

Jove, innovadora i irreverent; així és Tijuana. Que sigui 
la frontera més visitada del món no és casual. El seu 
auge gastronòmic, cultural i artístic l’han posicionat 
com una de les millors ciutats mexicanes. Si bé el men-
jar mexicà es considerat patrimoni immaterial de la hu-
manitat per la UNESCO, és Tijuana el lloc on es fusiona 
amb els sabors del món: lloc d’invenció de l’amanida 
Caesar i els tacos en forma de con, ofereix un magnífic 
repertori de plats de peix i marisc. 
El Ballet Mexicarte oferirà un espectacle estilitzat so-
bre el folklore de Mèxic, presentant  coreografies que 
narren escenes de costums de la cultura mexicana. 
Una explosió d’alegria, color, energia i força on es fo-
nen la dansa moderna, clàssica i folklòrica per fer un 
homenatge a aquest país ple de tradicions. La riquesa 
del colorit dels seus vestuaris i els taconeos caracterís-
tics dels balls juntament amb la interpretació musical 
ens transportaran a la ciutat més poblada de la Baixa 
Califòrnia.

1/8/2019 
Pl. Coprínceps 

21 h

NIT A TIJUANA
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NIT A GRÀCIA / BCN

La festa major del barri barceloní de Gràcia, tot i comp-
tar amb dos-cents anys d’història, és de les cites més 
joves i festives del calendari de la ciutat. Els veïns del 
barri guarneixen els seus carrers amb decoracions ple-
nes de fantasia i color. A partir del 15 d’agost i durant 
una setmana la música, l’eclèctica gastronomia del bar-
ri i la xerinola d’una festa major omplen aquesta popu-
lar zona de la ciutat de Barcelona. 
Sota l’esperit multicultural del barri, Maruja Limón por-
tarà influències musicals que transiten entre els ritmes 
llatins, la música mediterrània i el pop, totes articulades 
a l’entorn d’una arrel flamenca. Aquest quintet femení 
que passeja sense complexes les seves composicions 
mestisses ha estat el grup revelació als premis ARC 
2018.

15/8/2019 
Pl. Coprínceps 

21 h

NIT A GRÀCIA / BCN



60 61 

NITS DEL MÓN #EEAMBLAMUSICA

NIT A DETROIT

Ciutat famosa per ser el bressol de la indústria auto-
mobilística d’Estats Units i per forjar un dels sons més 
potents de la música del segle XX sota el segell Mo-
town: el soul i el R&B. Gastronòmicament, Detroit és un 
paradigma de la típica cuina estatunidenca dominada 
per les hamburgueses, hot dogs, pollastre fregit, dolços 
i refrescos. De fet, la recepta més característica de la 
ciutat és el Coney Island hot dog.
Detroit va veure el naixement artístic de la Reina del 
soul, sota el nom d’Aretha Franklin. 
Think espectacle tribut a una de les millors veus del 
segle XX, rememorarà temes tan coneguts com Res-
pect, Think, Natural Woman i molts més que ompliran la 
plaça del millor soul i R&B.
Sota la direcció musical de Toni Mena i la veu inconfu-
sible de Rocio Anguè, una de les cantants més valora-
des de l’escena musical actual de Barcelona, i 10 pro-
fessionals sobre l’escenari està garantit un espectacle 
d’impacte!

29/8/2019 
Pl. Coprínceps 

21 h

NIT A DETROIT
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CONCERTS
La sala Prat del Roure acollirà, com en cada edició 
del festival Colors de Música, el millor de la músi-
ca internacional. Enguany el 35e cartell del festival 
pica l’ullet a les grans formacions pop espanyoles 
nascudes als anys 80. 

Sala Prat del Roure
Venda d’entrades a www.e-e.ad
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CONCERTS #EEAMBLAMUSICA

MANOLO GARCIA

Gira “Acústico, acústico, acústico con toda su banda”.
Acompanyat per una banda espectacular, en la qual 
no hi falten guitarres acústiques, pianos, llaüts i vio-
lins, l’històric cantant barceloní insuflarà noves sono-
ritats a les cançons d’àlbums tan aclamats com Arena 
en los bolsillos, Para que no se duerman los sentidos 
o Geometría del Rayo. Manolo García més pròxim que 
mai, assumint nous reptes amb valentia i servint-se de 
la saviesa que donen quasi quaranta anys de carrera. 
Acústic, acústic, acústic: un regal per a les oïdes!

30/4/2019 
Sala Prat del Roure 

21.30h

MANOLO GARCIA

Preu entrada: 30€
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HIJA DE LA LUNA –  
HOMENATGE A MECANO

Per commemorar el 25è aniversari del tour Aidalai, neix 
Hija de la luna, un tribut al grup més important del pop 
espanyol: Mecano. La banda representa els temes de la 
gira AiDalai Tour, rescatant també altres grans èxits de 
Mecano. L’espectacle reprodueix el vestuari, les mar-
cades coreografies i l’escenografia del show original.
Un homenatge a la mítica formació!

10/10/2019 
Sala Prat del Roure 

21.30h

Preu entrada: 15€

HIJA DE LA LUNA –  
HOMENATGE A MECANO
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MÉS 
MÚSICA

Seguim impulsant diferents propostes musicals 
com l’òpera del Liceu a la fresca, espectacles a 
Engolasters amb motiu de la biennal L’ANDART i 
col·laboracions amb el Festival Internacional d’Or-
gue del Principat, l’Orquestra Nacional de Cambra 
d’Andorra o amb el Festival Internacional Andorra 
Sax Fest. 
Enguany com a novetat, us proposem concerts fa-
miliars que faran que els petits de la casa s’ho pas-
sin d’allò més bé!

Pl. Coprínceps 
Església de Sant Pere Màrtir
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LICEU A LA FRESCA

Retransmissió en directe, des del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona i en pantalla gegant, de l’òpera “Tosca” de 
Verdi, sota la direcció musical de John Fiore i la direc-
ció d’escena de Paco Azorín.
Odi, amor, passió, violència i religió es donen la mà en 
aquesta obra mestra del compositor de Lucca. Viure 
per l’art i morir per amor són les dues constants de 
Tosca, perfecte triangle visceral en els temps convulsos 
de la Roma envaïda per Napoleó.

28/6/2019 
Pl. Coprínceps 

22 h

LICEU A LA FRESCA
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XIULA 

Una experiència única d’animació musical: cançons 
pròpies amb una mirada farandulera però professional, 
treballant amb continguts crítics i amb esperit. Un re-
corregut salvatge per estils musicals molt variats amb 
cançons que treballen valors de manera divertida. Me-
ditant amb un mantra, trapejant contra el bullying o ba-
llant al ritme del Sucre, aquests músics-educadors us 
conviden a l’espectacle familiar del futur.

15/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19 h

XIULA

CONCERT FAMILIAR
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SAX FEST 2019 

Concert de Maxime Bazerque, segon premiat al 6e Con-
curs Internacional Andorra Sax Fest, amb un quartet de 
corda de l’ONCA: Alexandre Arajol i Francesc Planella, 
violins; Laia Capdevila, viola i Mireia Planas, violoncel.

16/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19 h

SAX FEST 2019
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MÚSICA 
TEMPRANA 

Formació de l’Escola Suzuki de València que treballa 
amb un mètode alternatiu a l’ensenyament musical tra-
dicional que enguany celebra el seu 30 aniversari. Un 
atractiu repertori dirigit a tots els públics en el que una 
trentena de joves violinistes i pianistes d’entre 10 i 18 
anys interpretaran peces del gènere clàssic, popular, 
modern i de cine.
Un concert particular per la singularitat del conjunt, les 
músiques escollides, així com la curta edat dels intèr-
prets.

17/7/2019 
Pl. Coprínceps 

19 h

MÚSICA TEMPRANA

CONCERT FAMILIAR
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3ª BIENNAL L’ANDART 
2019: HABITANT ESPAIS

Duet de moviment i música que parteix dels conceptes 
d’improvisació i composició en temps real, prenent la 
inspiració de l’espai, l’entorn i el moment present.
Els matisos i la singularitat de cada lloc impregnen les 
peces tot reivindicant l’espai públic, el natural i l’arqui-
tectònic, com a escenari de creació artística.
Dos llenguatges diferents que es donen la mà a càrrec 
d’Emma Riba Santuré (ballarina i creadora) i de David 
Font Bernet (guitarrista professional, creador d’arts es-
cèniques i arts sonores).

19 i 20/7/2019 
Engolasters

21.30 h/12 h

HABITANT ESPAIS
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XX FESTIVAL  
INTERNACIONAL 
ORGUE&ND, PRINCIPAT 
D’ANDORRA 

Aquest festival vol apropar al públic la bellesa, diversitat 
i força d’expressió del món sonor de la música a través 
de l’orgue. Molts grans compositors de la història de 
la música han estat organistes i han deixat un llegat 
important encara ara per descobrir, J. S. Bach, W. A. 
Mozart, Franz Listz,...

Dilluns 12 d’agost: 
Atsuko Takano (Japó) i Pablo Márquez Caraballo 
(Espanya). Alternances, el barroc alemany amb obres 
de J.S.Bach, Buxtehude, Böhm, Kittel, C.P. E. Bach i P. 
Márquez. 
Organitza: Associació Amics dels orgues de les valls 
d’Andorra. Col·labora: Comú d’Escaldes-Engordany

12/8/2019 
Església de St. Pere Màrtir 

21.30 h

XX FESTIVAL  
INTERNACIONAL ORGUE&ND
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3ª BIENNAL L’ANDART 
2019: CENTELLES DE 
MELANGIA

Espectacle de contemplació auditiva i visual en el que 
l’espectador està immers en un ambient de quietud i 
calma. Una guitarra clàssica suaument trenca el si-
lenci en un espai fosc, on poc a poc, a mesura que les 
notes avancen, apareix la llum. Inusual diàleg de mú-
sica i llum amb la melangia com a leit motiv a càrrec 
d’Emilio Cordero Checa (dissenyador d’il·luminació, 
artista sonor i tècnic creatiu) i de David Font Bernet 
(guitarrista professional, creador d’arts escèniques i 
arts sonores).

23 i 24/8/2019 
Engolasters

21.30 h

CENTELLES DE MELANGIA
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QUATRE QUARTS

Un quartet de gralles com a cloenda de les rutes d’es-
tiu, dues gralles dolces, una baixa i una subbaixa que 
conformen una agrupació innovadora. Els catalans di-
uen les hores amb quarts, quatre quarts fan una hora i 
quatre músics un nou grup.

Jordi Mestres, gralla dolça / Jaume Aguza, gralla dolça 
/ Pau Puig, gralla baixa / Daniel Carbonell, gralla sub-
baixa.

27/8/2019 
Placeta d’Engordany

22 h

QUATRE QUARTS
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2ª EDICIÓ DE +  
COLORS DE MÚSICA  

Jornada orientada a dotar als músics del país i al públic 
general de recursos de creació sonora basats en les 
últimes tecnologies i tendències del món de la música. 
Innovar per crear!
Aquesta iniciativa s’organitza amb la col·laboració de 
l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA).

11h Soundcool per a infants a càrrec de Mireia Clua (de 
8 a 12 anys).
17h Creació de vídeos multicanals a Youtube a càrrec 
de Marcel Estornell.
19h Crear cançons des de l’electrònica a càrrec de 
Likantropika. 

Per inscripció al taller d’infants i més informació 
890 875 o al correu s.cultura@e-e.ad

16/11/2019 
Biblioteca d’Escaldes-Engordany 

11 h / 17 h / 19 h

2ª EDICIÓ DE + 
COLORS DE MÚSICA
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NIT GOSPEL

Concert en el marc del Festival “Els grans del gospel”: 
The Campbell Brothers.
Combinació explosiva de blues, soul i, naturalment, 
gospel. La seva missió és compartir la tradició de mú-
sica flexible i pregàries i mostrar el potencial immens 
com flexible del steel guitar. Apoteosis d’energia musi-
cal i d’alegre esperança a càrrec del gènere del sacred 
steel.

Chuck Campbell, pedal steel guitar / Darick Campbell, 
lap steel guitar / Phil Campbell, guitarra elèctrica / 
Carlton Campbell, bateria / Malcom Kirby, baix / Katie 
Jackson, Tiffany Godette i Joyce Cinnamon Jones, veus

7/12/2019 
Església de St. Pere Màrtir 

21.30 h

NIT GOSPEL

Preu entrada: 10€
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PROGRAMACIÓ

CONCERTS
30/4 Manolo Garcia
10/10 Hija de la luna – Homenatge a 
Mecano

JAZZ 
AL CARRER
8/7 Antonio Ciacca Trio
9/7 Domino Swing Quartet
10/7 Tirapajazz 
11/7 Angue & Her Hot Jazz Trío
12/7 Gwen Perry & Michele Faber Trío
13/7 Drop Collective

MÚSIQUES  
DEL MÓN
5/8 Sant Pau Rhum Band
6/8 Pas’n’ fals
7/8 Undercovers
8/8 Martha Roquett
12/8 Concert jove
13/8 Capitan Vinilo
14/8 Big Bet + Sax Attack
19/8 Sambà de festa
20/8 The Scarlett Brotherhood
21/8 Nino Galissa
22/8 Virginia & The Woolfs
26/8 Red Pèrill
27/8 Love it
28/8 Odara Trio

2019

NITS DEL MÓN
4/7 Nit a Sao Paulo
18/7 Nit del Silenci: 5a edició.
1/8 Nit a Tijuana
15/8 Nit a Gràcia / BCN
29/8 Nit a Detroit

MÉS MÚSICA
28/6 Liceu a la fresca
15/7 Xiula
16/7 Sax Fest 2019
17/7 Música Temprana
19/7 i 20/7 Biennal L’ANDart 2019: Habitant espais
12/8 Festival internacional Orgue&nd, Principat d’Andorra 
23/8 i 24/8 Biennal l’ANDart 2019: Centelles de melangia
27/8 Quatre quarts
16/11 2ª edició de + Colors de Música
7/12 Nit Gospel




