
PRIMAVERA A L’ESPAI 

 

Guillem Roma i la Camping Band presenten el disc “Connexions” 

Dissabte, 10 de març – 20h 

La música ens connecta amb nosaltres mateixos, amb els altres, amb el món i el més enllà. En la bellesa d’aquestes 

connexions és on neixen aquestes cançons. Un so contundent i una personalitat sòlida amb les que Guillem Roma fa 

salt endavant en el seu original univers creatiu. 

 

 

Òpera Jove presenta “Il Convito” de Domenico Cimarosa 

Dissabte, 7 d’abril – 20h  
“Il Convito” és una òpera inèdita del compositor napolità Domenico Cimarosa (1748-1801). El seu argument és de 

gènere còmic, cosa que la fa amena al públic poc acostumat a la música clàssica i capta l’interès de l’espectador. 

L’estil musical del 700 italià comporta uns elements d’atracció innegables: color, melodia, dinamisme… La seva 

durada és l’ideal per una vetllada d’òpera. En total, l’espectacle no supera els 90 min. 

 

 

Elena Martinell i Glòria Garcès presenten “Àries de Reservat” 

Dissabte, 12 de maig – 20h  

Una soprano i la seva pianista han estat contractades per a un concert privat molt especial. Els clients, de 

gustos peculiars, volen rebre el nou any amb música, però sense cap testimoni. Treballaran amb els ulls 

embenats. Després de les dotze campanades, però, el guirigall de la festa s’atura de cop. Quan es treuen la 

bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi del món. Només han sobreviscut elles. Una òpera còmica i 

arriscada que reuneix dues ànimes artístiques inquietes i poc ortodoxes: la soprano Elena Martinell i el 

director i dramaturg Marc Rosich, un creador que ha fet de la ironia un segell i de la bellesa una bandera. 

 

 

Cirquet Confetti, presenta  “Pianissimo Circus”, un concert per a pallassa i pianista 

Diumenge, 3 de juny – 12h 
El Mestre Frans i la Serafina ens presenten el seu espectacle en format de concert. Un piano de cua com a 

instrument protagonista. Cada número de clown pren l’excusa de la interpretació d’un tema musical o coreogràfic. 

Música en directe, coreografies i grans dosis d’humor. Espectacle de Pallassos i música en directe per a tots els 

públics. …i és que quan la concertista és una pallassa la música sona molt divertida! 

 

 

Dácil López presenta el disc “Mamma Shark” 

Dissabte, 16 de juny – 20h 
DÁCIL és el grup liderat per la cantant i compositora Dácil López. Artista de llarga i consolidada trajectòria, ha 

treballat i girat pels principals teatres i festivals nacionals i europeus, així com per diferents festivals de 

Llatinoamèrica amb artistes d'avantguarda. Presenta el seu nou treball discogràfic: Mamma Shark, produït per Marc 

Parrot. Synth pop i retro futurisme amb un grup format per músics de primera línia de l'escena de la música moderna 

actual. 

 

***TAQUILLA INVERSA A TOTS ELS CONCERTS*** 


