Dissabte 15 d’agost
22:00h

Els Sirex

CONCERTS · ESPECTACLES · PROJECCIONS

La mítica banda dels anys 60 torna als escenaris mig
segle després de la seva eclosió amb una gira per
presentar el disc “Que nos quiten lo bailao”, on per
primer cop canten tres cançons en català.

Dissabte 29 d’agost
22:00h

Selecció FIC-CAT:
‘La vida sense la Sara Amat’
Projecció de la pel·lícula seleccionada per la direcció
del Festival Internacional de Cinema en Català Costa
Daurada.
“La vida sense la Sara Amat” (2019 / 75 min. / ﬁcció,
drama), de Laura Jou, va aconseguir el premi del
públic i el premi a la millor direcció de fotograﬁa del
FIC-CAT 2019.

Escaneja el codi
QR per saber com
arribar a la
Pedrera de l’Elies.

Amb l’objectiu de poder celebrar els esdeveniments programats amb
totes les garanties de seguretat:
· La mascareta serà obligatòria per accedir a l’espai de la Pedrera.
· S’haurà de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres.
· Aforament limitat, segons la normativa vigent en cada moment.
La celebració de les activitats programades queden subjectes a
l’evolució favorable de la crisi de la COVID-19 i a les indicacions de les
autoritats sanitàries.

En cas de pluja l’acte quedarà suspès.
Hi col·laboren:

Estiu a la
Pedrera
Pedrera de l’Elies · Roda de Berà 2020

Dissabte 4 de juliol
22:00h

La Folie

Dissabte 25 de juliol
22:00h

Amb el lema “La vida és com un eco: si no t’agrada el
que estàs rebent, ﬁxa’t en el que emets”, La Folie
presenta el senzill ECO, sota la producció de Marc
Martin. Un pas endavant per a la banda, que aposta per
la contundència i la maduresa, amb col·laboracions
com la de Luis Robisco a la guitarra, Àlex Gaspa a la
bateria, Sara Abad a les castanyoles i Georgina
Blanch i Joan López a les palmes i percussions.

Dissabte 11 de juliol
22:00h

Xavi Quartet

Formació que neix de la confluència de quatre
músics professionals provinents de dos mons ben
diferents: la música moderna i la clàssica. L’objectiu
d’aquesta peculiar formació de veu, guitarra, violí i
viola ha estat aconseguir un repertori variat amb
temes d’estils i artistes molt diferents. Els seus
concerts són un recorregut per la música rock dels
últims temps en una versió acústica i singular.

Dissabte 1 d’agost
22:00h

Grup de jazz fusió instrumental nascut al 2004
format per Xavi Díaz, a la guitarra elèctrica y
clàssica, Ramón Teixidò al baix elèctric, Josep Maria
Domènech al piano i Isidro Ruiz a la bateria. El seu
repertori és propi i original amb estils com el
latin-jazz, el funk i la música mediterrània. Tenen
influències de Pat Methenny, George Benson, Lee
Ritenour i Chick Korea.

Dissabte 18 de juliol
22:00h

Gala Lírica
Gala lírica amb la participació dels cantants Eugènia
Montenegro, soprano, Anna Gomà, mezzosoprano i
Joan Garcia, baríton, acompanyats per Laia
Armengol al piano.
Oferiran un recital amb fragments de les òperes i
sarsueles més conegudes i populars. Àries, duets i
tercets de compositors com Verdi, Puccini,
Mascagni, Mozart, entre altres.

Tokaji Quartet

Gemma Humet
Amb estudis de cant jazz a l’Escola Superior de
Música de Catalunya, al 2015 va veure la llum el seu
primer disc “Si canto enrere”, produït pel guitarrista
Pau Figueres, amb qui col·labora des de fa anys.
També ha col·laborat en diferents projectes amb Toni
Xuclà. “Encara” és el seu últim treball, produït per
Carles Campón, on explora sonoritats que no havien
estat presents en els projectes on havia participat.

Dissabte 8 d’agost
22:00h

Petitet, rumba catalana
A Joan Ximénez se’l coneix als escenaris com El Petitet,
el gità que ha heretat el tron de la rumba catalana.
Fill d’un dels palmers que acompanyaven a Peret, va
prometre a la seva mare tornar a portar el gènere ﬁns
el més alt. Al 2015 va crear l’Orquestra Simfònica de
Rumba del Raval, i a l’octubre de 2017 va dirigir aquesta
formació al Gran Teatre del Liceu, on va presentar
l’espectacle ‘Petitet i la seva Rumba Simfònica’.

