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 “OCUMÉ” – A CAPPELLA 
 

Al grup vocal Ocumé li arriba la comunicació per a la convocatòria del “Reial Gran Premi de 
Grups A Cappella del Món a New York City A Cappella Awards” o més conegut com 
“RGPGACMNYAC Awards”. Durant els 90 minuts de l’espectacle, el grup fa l’impossible per 
captivar el prestigiós jurat novaiorquès, mostrant les seves millors cartes, amb l’objectiu 
d’aconseguir un bitllet a la fama...Intentant complaure l’organització d’aquest esdeveniment, 
Ocumé es planteja el dubte: voldran escoltar els grans èxits del rock? Preferiran música 
catalana?? O potser un estil més negre??? Aconseguirà Ocumé endinsar-se en el món de les 
firmes discogràfiques? Signaran contracte per cantar a les més conegudes sales dels Estats 
Units? Compartiran escenari amb els grans de la música internacional? 
 

         
 
www.ocume.net  
 

“MICU” – RUMBA CATALANA 

 
Micu és un espectacle de rumba catalana que, partint de les arrels del gènere del ventilador, 
s'endinsa en els terrenys de l'electrònica i les sonoritats més actuals. Amb un repertori que 
combina cançons pròpies i grans clàssics de la rumba catalana, porta la festa combinant 
tradició mediterrània i modernitat d'un estil capaç de fer ballar dels més grans al més petits.  
 

   
 
www.micu.cat  
 
 
 
 
 

http://www.ocume.net/
http://www.micu.cat/
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“SCISSORS QUARTET” – GOSPEL 
 
Aquest quartet de veus mixtes de nova creació aposta per un treball personal i també 
personalitzable, buscant un producte adaptable a tot tipus d’esdeveniments. A Scissors 
Quartet conflueixen la formació clàssica i moderna dels seus components en la creació d’un 
projecte amb un repertori que beu de la tradició dels cants espirituals i del Gospel, amb 
espais oberts per la música, resultant una sonoritat particular que no deixarà a ningú 
indiferent.  
 
 

 
 

 
 
“RHODES & CHELO” – DUET SIMFÒNIC EXPERIMENTAL  
 
Sergi Fecé i Sebastián Lorca ens ofereixen un excitant i 
sorprenent viatge sonor a través de diferents estils, 
ritmes i inspirades improvisacions interpretats amb un 
piano Rhodes i un violoncel. Una trobada màgica entre 
dos polifacètics músics que fan gala del seu extens 
bagatge amb naturalitat, aconseguint una sonoritat de 
dimensions gairebé fantàstiques: flamenc, jazz, pop, 
rock, new age. Espontàniament i amb llibertat d’idees 
aprofiten l’equipatge i l’experiència de cadascun d’ells 
per crear paisatges sonors màgics.  
 
El repertori es basa en composicions pròpies, molta 
improvisació i versions de temes coneguts aconseguint 
una nova obra àgil i sensible, a vegades desafiant i 
convulsa. 

 
 www.rhodesandchelo.com  
 

http://www.rhodesandchelo.com/
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“IL XEF MALATESTA” – CANÇÓ D’AUTOR ELECTRÒNICA 

 
El trio iLXef Malatesta surt de la seva cuina-
laboratori disposat a donar les coordenades 
del territori on es troben la música d’autor i el 
techno. La seva poètica i versatilitat sonora  
endinsen a l’espectador a un univers canviant 
de cançons que conviden a ser escoltades i 
ballades. Les seves lletres destil·len comparses 
d’animals, i personatges dantescos que fan de 
guia per viatges lisèrgics. Així com també ens 
donen una pauta per reflexionar sobre les 
grans paradoxes del nostre temps. El seu 
peculiar folk-pop-electrònic, canalla i 

seductor al mateix temps no deixarà a ningú indiferent. Com ells diuen, fan música velcro per a 
cervells tonificats.  
 

www.myspace.com/ilxefmalatesta  
 
 

“LA HARPO’S BAND” – JAZZ ITINERANT 
 
La banda musical que sempre hagués somiat en Harpo Marx ara, 
pels carrers de pobles i ciutats, acompanyada per un mestre de 
cerimònies especial i singular. Cal coordinar tot un carrer per 
realizar una dansa masiva? Doncs es balla… Cal aplegar tota la 
plaça per dur a terme una cantada popular? Doncs es canta... Cal 
acompanyar un col·lectiu de persones fent del seu trajecte una 
veritable festa mòbil? Doncs se celebra... 
 
La vitalitat i l’elegància del millor jazz, swing, dixie, bebop i funk i 
el mestre de cerimònies que farà ballar la veïna del portal, el 
carnisser i el policia: tot s’hi val per fer arribar la millor música 
arreu del país.  

 

http://www.pentinaelgat.com/MUSICA/detall.cfm/ID/13859/F/2/T/.htm  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.myspace.com/ilxefmalatesta
http://www.pentinaelgat.com/MUSICA/detall.cfm/ID/13859/F/2/T/.htm
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 “DIVERSIONS” – ANIMACIÓ INFANTIL 

Diversions, les versions més divertides. Diversions, una festa incomparable. Diversions, 
ballaruca pels racons. Diversions, confetti i alegria. Diversions, per cantar petits i grans. 
Diversions, l’animació més especial. Di di di, diversions!!! Un espectacle ple de ritme! Una gran 
festa amb música en directe amb cançons conegudes per tots però passades pel filtre de la 
diversió més divertida. Un espectacle per a grans i petits per ser els més divertits! 

 

 
 

CIA. PENTINA EL GAT: ANIMACIÓ INFANTIL I CAMPANYA ESCOLAR 
 

La cia. d'espectacles Pentina el Gat porta més de 10 anys creant espectacles i girant arreu de 

Catalunya i part de l'estranger. Tot va començar amb un petit espectacle d'animació. Després 

van venir moltes coses més. Ara tenim, a banda dels espectacles d’animació, espectacles per 

campanyes escolars, espectacles familiars i una brass band de jazz amb formació itinerant.  

 

                 
 

www.pentinaelgat.com  

http://www.pentinaelgat.com/

