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PRESENTACIÓ
Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició del Solfejant.
Us assegurem que ens fa especial il·lusió poder escriure aquesta
frase després de mesos de confinament i d’estat d’alarma. Aquesta serà una edició diferent, que se celebra perquè som un poble
tossut, del morro fort i perquè sentim orgull per allò que fem. Una
edició de resistència. Perquè passi el que passi, això és Cassà i és
terra de músics, i no volem (o potser en realitat no sabem) viure
sense música.
És un privilegi tenir un cicle com aquest, on hi hem escoltat artistes
molt influents a l’escena catalana molt abans que el gran públic
les conegués. I, com totes, aquesta edició no serà diferent. Prepareu-vos. Ens hem proposat convertir les limitacions del moment en
privilegis: gaudirem d’un espai més ampli per a cadascun de nosaltres, interpretacions més íntimes i un moment per fer quelcom que
fa molt de temps que no podem fer: gaudir de la música en directe,
amb tranquil·litat i comoditat, en un espai únic.
I ara us toca a vosaltres formar part d’aquesta resistència. I convertir-vos en membres d’un grup selecte que podrà explicar que el
primer que van fer sortint de l’estat d’alarma, va ser gaudir d’un
concert en directe i ser testimonis d’excepció de com la vida i la
cultura, de mica en mica, s’obrien pas a l’angoixa i a la por.
Lluitem perquè la “nova normalitat” sigui una vida plena de música
i de cultura.
Que comenci.

Joan Casabó i Quim Cadanet
Regidor de Cultura i
Promoció Econòmica

Director del Solfejant

de juliol
16 DIJOUS

RITA PAYÉS &
JOAN FORT QUARTET

HORA: 22:30h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 8€
La Rita Payés i en Joan Fort es coneixen a Barcelona l’estiu del 2015,
ciutat on els dos resideixen actualment. A mesura que es coneixen
i comencen a tocar junts, decideixen formar un duo on deixen ben
clara la seva passió pels standards de jazz. Per aquesta ocasió, i
de manera excepcional, decideixen ampliar la formació a quartet
afegint-hi dos músics de primer nivell com són en David Xirgu a la
bateria i en Pau Sala al contrabaix.
Així doncs, el quartet de la Rita Payés i en Joan Fort ens conviden a
un viatge sonor pel repertori del món jazzístic, incloent-hi sempre
pinzellades d’altres músiques del món.

de juliol
23 DIJOUS

RAQUEL LÚA

HORA: 22:30h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 8€
Raquel Lúa és una jove compositora barcelonina que presenta un
projecte delicat i potent a la vegada que neix des de la sensibilitat.
La veu melismàtica i les lletres poètiques carregades de literatura
són les que caracteritzen el seu estil, a més les seves harmonies et
fan viatjar per l’arrel de cada gènere musical.
Melodies que van des del flamenc fins a la música brasilera, des de
la nostàlgia fins la joia. La veu melismàtica i les composicions de la
Raquel estan carregades amb molta poesia junt als arranjaments
de la guitarra, fan viatjar pel mar, pel bosc i per la llum que es col·la
entre les fulles de l’arbre.

de juliol
30 DIJOUS

PAULA GRANDE &
VIC MOLINER

HORA: 22:30h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 8€
Paula Grande és una barreja de tots els llocs que han ocupat les
seves experiències, els seus camins i les seves avantpassades. Una
corrent contra allò establert que neda entre el rap, el trap i el jazz.
Arriba al món de la música de forma autodidacta, des del carrer i
amb la intenció de contribuir a transformar la realitat en la que
vivim. Acompanyada pels seus germans de vida, o bé ella amb les
màquines i pedals a l’escenari, posa el cos per parlar des de l’ànima.
Una explosió cap a l’exterior. Una mirada sincera que mira als ulls.
Un huracà, Un mar que canvia amb les estacions. La força i la veu
d’un sentir.

d’agost
06 DIJOUS

LES FOURCHETTES

HORA: 22:30h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 8€
A Capella! és un espectacle en el que la veu és l’únic instrument i
protagonista. Amb un repertori que fa homenatge als grups vocals
femenins dels 50 i els 60, Les Fourchettes reivindiquen amb certa
dosi d’irreverència el Barbershop, un gènere tradicionalment
masculí que tanmateix fan seu per intepretar des de estàndards de
jazz a temes de pop rock actual.
Les Fourchettes són un quartet vocal de Barcelona format per
quatre cantants procedents d’estils diferents (el clàssic, el musical,
el jazz, el gospel) unides per l’amor a la música vocal.

d’agost
13 DIJOUS

MERITXELL
NEDDERMANN

HORA: 22:30h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 8€
Meritxell Neddermann va començar a escriure la seva pròpia
música i a experimentar amb loops, pedals varis i vocòder, a part
del piano i de la veu, confeccionant un so propi que s’alimenta de
diversos paisatges musicals, des de la música clàssica, el jazz o la
música indie. El març del 2020 es publica el seu àlbum debut, In the
Backyard of the Castle, que es proclama com una de les propostes
més originals i interessants del panorama actual. Neddermann es
presenta sobre l’escenari amb una banda conformada per músics
que han tocat amb artistes com Jorge Drexler, oferint un espectacle
que no us deixarà indiferents.
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Venda d’entrades
ATENCIÓ: NOMÉS VENDA ANTICIPADA
www.ticketea.com
Al Centre Cultural Sala Galà

Menors de 14 anys acompanyats,
entrada gratuïta (cal sol·licitar-la).

C. Molí, 9 | 17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 28 20 | info@salagala.cat

Aforament limitat i entrades
numerades.

Abonament

En cas de mal temps, els concerts
tindran lloc a la Sala Centre Recreatiu.

per a tots el concerts: 35€

L’organització es reserva el dret de fer canvis en el programa
si les circumstàncies ho requereixen
Més informació a

www.cassa.cat/solfejant

