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Concerts: Entrada lliure 
(fins a l’aforament màxim de l’espai)
Uneix-te a la conversa!: #NitsEstiu2018
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*C
os

t d
e 

la
 tr

uc
ad

a:
 s

eg
on

s 
op

er
ad

or
a.

FO
TO

G
R

A
FI

A
: F

R
A

N
C

E
S

C
 G

U
IT

A
R

T 
/ 

Ò
S

C
A

R
 C

U
S

ID
Ó

 
D

IP
Ò

S
IT

 L
E

G
A

L:
 B

 1
63

32
-2

01
8

Palau Robert
Centre d’Informació
de Catalunya

Passeig de Gràcia,107
08008 Barcelona 
Tel. 93 238 80 91
Fax 93 238 40 10

palaurobert.gencat.cat
Segueix-nos a: 

 

Horari
De dilluns a dissabte,
de 9 a 20 h

Diumenges i festius,
de 9 a 14.30 h

Com arribar-hi
Metro: línies 3 i 5,
estació Diagonal

FGC: línies 6 i 7,
S1, S2, S5 i S55,
estació Provença

Autobusos:
tmb.cat       

 

 



JANINE JOHNSON, veu
PAUL EVANS, trompeta
GABRIEL AMARGANT, saxo
JOAN VINYALS, guitarra
MARK AANDERUD, piano
ISAAC COLL, baix
PERE FOVED, bateria

El Palau Robert obre els concerts amb l’estrena de la nova proposta musical de Janine 
Johnson, una de les veus més poderoses i versàtils que es troben en l’actualitat en 
l’escena britànica, on ha triomfat amb els seus espectacles dedicats a James Bond, la 
música soul o els repertoris dels Beatles i els Stones, tots ells passats pel sedàs del jazz. 

En aquest nou treball, la cantant viatjarà a Barcelona per oferir una nit de soul i jazz en 
majúscules, en companyia de músics destacats de l’escena jazzística de casa nostra, 
entre els quals hi trobem Gabriel Amargant, un dels saxofonistes més versàtils i 
productius. Veure en acció Janine Johnson escortada per aquest sextet de luxe és 
garantia d’espectacle assegurat.

Dijous 5 de juliol, 20.00 h

JANINE JOHNSON ‘SOUL IN THE CITY’

PERE MARTÍNEZ, veu
MAX VILLAVECCHIA, piano
JAVIER GARRABELLA, baix
JOAN CARLES MARÍ, bateria
JOSE MANUEL ÁLVAREZ, ball

Aurora reuneix un grup de talents sorgits de l’Escola 
Superior del Taller de Músics: el jove  Pere Martínez amb 
Max Villavecchia, al piano; Javi Garrabella, al baix, i Joan 
Carles Marí, a la bateria, acompanyats per Jose Manuel 
Álvarez al ball. Els uneix un compromís amb la creació 
contemporània, el llenguatge del jazz com a acord tàcit 
d'eina funcional i de codi lingüístic, i el món del flamenc 
com a via d'exploració per arribar a territoris nous.

Aquesta nova aventura musical gira entorn de la figura de 
Manuel de Falla, en un viatge a través de les seves cançons 
més populars i la seva relació amb García Lorca i Felip 
Pedrell. Un espectacle ple de força, musicalitat i art que no 
us podeu perdre.

Dijous 19 de juliol, 20.00 h

AURORA 

PAULA GIBERGA, veu
ANDREU ROIG, composició, guitarra i cors
TOMÀS PUJOL, baix
FERRAN BADAL, flauta travessera i guitarra
CENTO CARBÓ, bateria

La Folie, premi Enderrock 2018 de la crítica al millor artista 
revelació, presenta el seu segon disc, Foliecitat (Petits 
Miracles, 2017), al Palau Robert. Amb una sonoritat molt 
més contundent i compacte, el disc s'inicia amb la cançó A 
foc lent, que a la vegada és la manera com la banda 
barcelonina entén el seu procés: a poc a poc, sense 
pressa, per assaborir cada moment que la música els dóna 
l'oportunitat de gaudir. Optimisme pop però tocant de peus 
a terra, amanit d'una fusió colorista, que té com a gran 
potencial la veu de la líder de la formació, Paula Giberga. 

Dijous 12 de juliol, 20.00 h

LA FOLIE ‘FOLIECITAT’


