
Segueix les mesures 
de seguretat per a la 
prevenció de la Covid 19.

Ajuda’ns a fer de l’Auditori 
Palau de Congressos 
un espai segur.

Moltes gràcies per la teva 
col·laboració.
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Cala Vento: 
La Comunidad
Dv. 4/06, 20h

Estrena absoluta

Cala Vento, Aleix Turón i Joan Delgado
Papaya Jam
Projecte Montsalvatge
Gospelians de Girona

Una coproducció de: Montgrí, La Marfà 
– Centre de Creació Musical i l’Auditori 
de Girona

Fer valdre el fet de sentir-se part 
d’una comunitat, aparentment 
minoritària, que fuig de conformismes 
o comoditats i camina cap a una 
societat més crítica i diferent. Aquest és 
el punt de partida de La Comunidad, 
l’espectacle ideat pel grup Cala Vento 
per teixir complicitat, experimentar 
al voltant de diferents estils musicals 
o de combinacions d’instruments 
aparentment impossibles conjuntament 
amb altres col·lectius musicals de 
Girona. Intentant aconseguir un retrat 
el màxim heterogeni possible de la 
societat gironina, reforçant així la idea 
de comunitat: un concert transversal, on 
les identitats individuals estan al servei 
d’una identitat col·lectiva única.

Sense ser un grup de música 
experimental, Cala Vento té força 
d’experimentació. Pretendre i 
aconseguir defensar cançons de rock 
essent tan sols dues persones sobre 
l’escenari, ha requerit i requereix un 
procés de prova i error constant al 
marge de l’evidència i la convenció. 
És en aquest context d’experimentació 
on neix La Comunidad. Un concert de 
Cala Vento amb uns col·laboradors 
poc habituals: Papaya Jam, Orquestra 
Montsalvatge i Gospelians de Girona.

Papaya Jam

És un grup de percussió de Girona 
format per joves amb una energia 
fresca i explosiva a qui els encanta 
innovar en el món de la percussió. 
Sempre amb ganes de participar en 
diferents projectes, col·laboracions 
i esdeveniments i sempre buscant 
noves formes de fusionar els ritmes de 
diferents països, i crear un so propi. A 
més incorporen elements d’altres arts 
en el seu espectacle, com són el teatre 
i la dansa, buscant la participació del 
públic, l’emoció i creant una sinergia 
amb la gent a través de la música.

Projecte Montsalvatge

És un projecte d’educació musical 
impulsat per l’Organisme Autònom 
d’Educació Musical de Girona i el 
servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Girona, que ofereix a l’alumnat de 
l’escola Santa Eugènia l’oportunitat 
d’aprendre a tocar un instrument i de 
formar part d’una coral dins del seu 
horari lectiu. A través de l’ensenyament 
i la pràctica musical de l’alumnat, el 
projecte vol potenciar la diversitat 
cultural i la cohesió social del centre 
d’una manera equitativa i equilibrada. 
Vol reforçar el camí a l’excel·lència 
pedagògica per projectar una imatge 
lliure de prejudicis del centre educatiu. 
En aquesta col·laboració participen 
l’alumnat de 5è de primària.

Gospelians de Girona

Sota la direcció de Karol Green i més 
de catorze anys de trajectòria, és tota 
una referència en el panorama actual 
de la música gospel a les comarques 
gironines. Les actuacions acostumen 
a aplegar al voltant d’unes cinquanta 
veus d’edats molt diferents, unides 
per la passió de cantar amb l’ànima 
i compartir l’experiència de la música 
gospel. Han actuat a festivals com el 
Black Music Festival, Girona A Capella 
o el Festival de Jazz de Albacete i 
també van participar en el programa 
de TV3 “Oh happy day”.
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Propers concerts: 

Love of Lesbian
Ds. 5 i dg. 6/06, 20h

Instal·lació 
audiovisual al 
vestíbul a càrrec 
de Perspective 
Events 
Dj. 3– dt. 8/06

Amb el suport de:


