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Per temps de flors Girona 
alça la veu
De 7 al 15 de maig Girona acollirà la desena edició 
del festival internacional Girona A Cappella, l’únic 
d’aquest gènere a tot l’estat espanyol i que por-
tarà als seus diversos escenaris algunes de les 
formacions referents a nivell internacional de la 
música sense instruments, expressada només 
amb la veu. Girona A Cappella ha situat Girona, 
dins el circuit europeu a cappella i és parada im-
prescindible en les gires europees de les princi-
pals formacions del gènere, així com visita obli-
gada pel públic amant de la bona música. Girona 
A Cappella Festival és una proposta cultural de 
primer ordre, diferencial, internacional, que prima 
l’excel·lència i la qualitat artística. A més, al festival 
també hi tenen cabuda els nous valors del gène-
re amb actuacions de cors i formacions a cappe-
lla gironines i d’arreu del país.

Després de la cancel·lació de l’edició del 2020 i 
d’una edició del 2021 condicionada en el format, 
enguany Girona A Cappella recupera la normali-
tat post-Covid i es realitzarà en el format habitual 
i recuperant la programació d’artistes forans.

Els nord-americans Straight No Cahser, una de 
les formacions a cappella capdavanteres de l’es-
cena actual, encapçalen un atractiu cartell que 
com sempre combinarà propostes internacionals 
amb propostes del país i locals. Així per exem-
ple destaca que dues formacions reconegudes 
de casa nostra, com son Les Anxovetes i El Pony 
Pisador, adaptaran els seu repertori a la singula-
ritat de fer-lo a cappella. També Rap de Girona, 
l’exhibició dels finalistes de l’ultima edició del Rap 
dona de menjar, una competició de Mc’s de les 
comarques gironines que fa anys que es realit-
za a la ciutat de Girona, competició benefica de 
recollida d’aliments per a persones i o col·lectius 
desfavorits de Girona i Salt.

Com a novetat enguany Girona a Cappella pro-
gramarà un concert de la Capella Polifònica de 
Girona al Monestir de Sant Daniel. Un concert 
emmarcat en la jornada nocturna de Temps de 
Flors i a on hi haurà una taquilla inversa que anirà 
destinada íntegrament a la conservació d’aquest 
Monestir mil·lenari.

Un festival únic i genuí
La música anomenada a cappella és una de les 
modalitats amb més difusió i bona rebuda per 
part de tot tipus de públic arreu del món. Des 
de fa molts anys a Europa, i també als Estats 
Units, existeixen nombrosos festivals de música 
a cappella que gaudeixen d’un gran seguiment 
i repercussió. Malgrat això, ni al nostre país ni a 
l’estat espanyol no existeix cap altre festival de-
dicat exclusivament a aquesta rica i heterogènia 
forma d’expressió musical. Amb una gran varietat 
i constant renovació i un directe emotiu i especta-
cular, la música a cappella esdevé una font ines-
gotable de possibilitats, amb una gran oferta de 
grups que, tant a nivell nacional com internacio-
nal, gaudeixen de bona acceptació i popularitat. 
Girona A Cappella manté una programació cohe-
rent i exclusivament de música a cappella sen-
se fugir a altres gèneres musicals. D’altra banda, 
Girona A Cappella pretén ser una plataforma per 
a formacions emergents del gènere, sobretot de 
casa nostra, i que es programaran juntament amb 
formacions de referència internacional.

Direcció
Pau Marquès – info@gironacappella.cat

Comunicació
Pitu Masdevall – comunicacio@ gironacappella.cat

Il·lustració i disseny gràfic
aeiou.cat

Gestió Tècnica
RGB

Organitza
DDM Visual
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07.05.2022 Les Anxovetes
Plaça Independència – Gratuït

18.00 h

07.05.2022 Straight No Chaser
Auditori de Girona – Des de 22 €

20.00 h

08.05.2022 Out of the Blue
Plaça Independència – Gratuït

18.00 h

09.05.2022 Black Music Choir
Plaça Independència – Gratuït

19.00 h

11.05.2022 N’ClauVocal
Plaça Independència – Gratuït

19.00 h

11.05.2022 Capella Polifònica de Girona
Monestir de Sant Daniel – Taquilla inversa

21.00 h

12.05.2022 Rap de Girona a Cappella
Plaça Independència – Gratuït

19.00 h

13.05.2022 Les Fourchettes
Plaça Independència – Gratuït

19.00 h

13.05.2022 Metropolitan Union
Casa de cultura – 3 €

20.00 h

14.05.2022 The Buzztones
Plaça Independència – Gratuït

18.00 h

15.05.2022 El Pony Pisador
Plaça Independència – Gratuït

18.00 h

10.05.2022 Gospelians de Girona
Plaça Independència – Gratuït

19.00 h
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Diari de bord. Les tres cantants de Les Anxove-
tes ens conviden a emprendre un viatge musical 
per la seva història d’amistat i de música a través 
dels seus diaris personals. Tona Gafarot, Montse 
Ferrermoner i Marta Pérez reviuran les experièn-
cies que les ha unit a través d’un repertori creat 
expressament pel Festival A Cappella de Girona 
i que està compost per alguna havanera però 
també, majoritàriament, per altres cançons de di-
ferents gèneres que les tres cantants s’han anat 
trobant pel camí.

Les Anxovetes
Dissabte 7 de maig · 18.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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Amb tant sols deu anys d’història els nord-ame-
ricans Straight No Chaser són tota una referència 
dins del gènere a cappella. Sorgits de la Univer-
sitat d’Indiana aquest grup a cappella masculí 
ha venut més d’1,6 milions de discos i acumulen 
més de 100 milions de visualitzacions al youtube. 
Gires per a tot el món, aparicions a alguns dels 
programes més importants de TV d’abast nacio-
nal als USA i col·laboracions amb artistes com 
Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John o Do-
lly Parton, per citar-ne alguns, ens pot donar al-
guna pista del que ens espera en aquest concert 
únic a tot l’estat espanyol.

Straight No 
Chaser
Dissabte 7 de maig · 20.00 h

Auditori de Girona

Des de 22€
Venda d’entrades a
www.gironacappella.cat
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Out of the Blue és el principal grup a cappella 
masculí d’Oxford i el grup a cappella més gran 
del Regne Unit per nombre de campionats. És 
possible que hagueu vist algun dels seus vídeos 
virals, que han rebut milions de visualitzacions a 
YouTube. Format per estudiants de la Universitat 
d’Oxford i de la Oxford Brookes University, Out of 
the Blue ha actuat al West End i a Broadway, va 
arribar a les semifinals del talent de la Gran Bre-
tanya i han fet gires per tot el món USA, Suïssa, 
Canadà, Índia, Hong Kong o Japó. Qualitat i diver-
sió assegurada.

Out of the Blue
Diumenge 8 de maig · 18.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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El Black Music Choir, una iniciativa formativa 
adreçada a joves d’entre 10 i 25 anys, en un cor 
de música 100% a cappella, que treballa estils 
musicals relacionats amb la Black Music, com 
poden ser Soul, R&B, Funk, Rap, Beatbox, etc... 

Un projecte del Black Music Festival, el Girona A 
Cappella Festival i la Fundació Casa de la Música 
de les Comarques Gironines. La direcció i coordi-
nació del BM CHOIR va a càrrec David Mauricio i 
Nuri Mancebo.

Black Music 
Choir
Dilluns 9 de maig · 19.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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Gospelians de Girona fan gospel i aquest tipus 
de música és vibrant i els fa emocionar. A través 
del cant i el ritme busquen elevar l’esperit. Sota 
la direcció de Karol Green aconsegueixen l’es-
piritualitat que aquesta música precisa. El seu 
coneixement del gòspel, la seva professionalitat 
i la vivència personal interpretativa els transmet 
l’energia i vitalitat necessàries per a una correcta 
interpretació. Gospelians és una associació amb 
molts anys d’experiència que els dóna un bon ba-
gatge. En formació de concert son 50 persones 
dalt de l’escenari, un col·lectiu intergeneracional 
que cerquen un bon nivell artístic i transmetre in-
tensitat, actuant amb músics professionals i amb 
un nodrit planter de veus solistes característi-
ques.

Gospelians de 
Girona
Dimarts 10 de maig · 19.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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N’ClauVocal és un grup vocal femení del barri de 
Sants format per joves d’entre 15 i 25 anys, creat 
l’any 2017 per la directora Paula Sánchez-Valver-
de, excomponent del grup finalista del programa 
de TV3 Oh Happy Day! (Olgreen) i actual compo-
nent del quartet vocal Les Fourchettes. Unides 
per l’amor a la música vocal i a cappella, versio-
nen temes moderns fent servir només la veu; en 
el seu repertori figuren artistes com Lady Gaga, 
Katy Perry, Rigoberta Bandini o Rozalén, i també 
grups catalans com Sopa de Cabra o Els Pets.

A Elles canten pretenen fer un viatge pel repertori 
més actual, però sense deixar de banda la tradi-
ció coral, viatjant amb les emocions i enamorant 
amb les seves veus blanques, però sempre amb 
un estil irreverent i fresc. Amb un enfocament fe-
minista, aquest grup de dones vol continuar llui-
tant pels seus drets i que la música sigui sempre 
el seu gran aliat en la reivindicació d’un valor que 
els pertany com a persones.

N’ClauVocal
Dimecres 11 de maig · 19.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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Dones a veus, nova Nova Cançó al Claustre de 
Sant Daniel.

La Capella Polifònica de Girona presenta una pro-
posta en clau femenina en un espai governat per 
dones des de fa més de mil anys.

El plat fort d’aquest concert serà l’estrena de 
versions corals d’una selecció de cançons ac-
tuals protagonitzades, interpretades o compos-
tes per dones catalanes els darrers anys: Sílvia 
Pérez-Cruz, Clara Peya, Roba Estesa, Judit Ned-
dermann, Joan Miquel Oliver, etc. en diàleg amb 
alguns clàssics de la Nova cançó com l’Estaca o 
El vent i l’estrena de A 23 de gener J.Tero que ens 
servirà per evocar les víctimes civils de la guerra.

Capella Polifònica
de Girona
Dimecres 11 de maig · 21.00 h

Monestir de Sant Daniel

Taquilla inversa
* La recaptació d’aquest concert es destinarà 
íntegrament a la conservació del Monestir de 
Sant Daniel.
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Exhibició dels finalistes de l’ultima edició del RAP 
DONA DE MENJAR. Una competició que fa anys 
que es realitza a la ciutat de Girona, competició 
benefica de recollida d’aliments per a persones i 
o col·lectius desfavorits de Girona i Salt. Mc’s de 
les comarques gironines uneixen forces per re-
presentar l’escena. L’espectacle girarà entorn un 
discurs elaborat a partir de diferents raps acape-
lla que  representaran la part més personal de 
cada artista, formant un discurs global vehiculat 
a través del Hip Hop.

Rap de Girona 
a cappella
Dijous 12 de maig · 19.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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Les Fourchettes són un quartet vocal de 
Barcelona formar per quatre cantants pro-
cedents d’estils diferents (el clàssic, el mu-
sical, el jazz, el gospel) unides per l’amor a la 
música vocal. Format l’any 2015, aquest jove 
quartet ja ha actuat a festivals internacionals 
com el Moscow Spring a Cappella. L’any pas-
sat van participar al concurs televisiu “La Voz” 
superant amb èxit vàries eliminatories, i van 
proclamar-se campiones del concurs nacio-
nal de Barbershop SABS, convertint-se en el 
primer quartet femení que aconsegueix la 
medalla d’or en aquesta categoria. 

Les Fourchettes
Divendres 13 de maig · 19.00 h

Plaça Independència

Gratuït
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Metropolitan
Union
Divendres 13 de maig · 20.00 h

Casa de cultura

3€
Venda d’entrades a
www.gironacappella.cat
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Una proposta dinàmica i d’alta connexió amb 
el públic, presentant versions des dels Beat-
les o Billy Joel com de pel·lícules de Disney 
i dels Simpsons, fent també apunts històrics 
i pedagògics de la història i del que és la 
cançó de barberia. La vocalitat captivadora 
del Barbershop, sorprendrà al públic amb els 
seus potents acords finals, llisos, perfecta-
ment afinats i de duració inhumana. 

El quartet de música Barbershop Metropoli-
tan Union va fundar-se a Granollers l’any 2013 
per en Martí Doñate. Després de guanyar la 
medalla de bronze i el premi a millor quartet 
novell en la competició nacional “En Harmo-
nia 2014”, el quartet va dissoldre’s durant un 
any fins que es va tornar a recompondre l’es-
tiu de 2015 amb veus i energies renovades. 
Actualment es troben fent la gira del primer 
disc i han quedat subcampions d’Espanya a 
la convenció nacional de Barbershop a Be-
nalmádena Málaga.
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Els Buzztones són un grup masculí a cappe-
lla establert a Londres. Des del 2011 han ac-
tuat arreu del món i són habituals a les panta-
lles de televisió i a les ràdios del Regne Unit. 
Han actuat de la Copa del Món de Rugby, en 
programes de comèdia britànica (BBC, ITV, 
Channel 4) i els seus espectacles han esgo-
tat les entrades  a llocs com Londres o Edim-
burg. Un espectacle farcit de pop, medleys i 
mega-hits que us faran cantar i tenir somriure 
d’orella a orella.

Per primer cop al nostre país.

The Buzztones
Dissabte 14 de maig · 18.00 h

14

Plaça Independència

Gratuït
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Que les cançons marineres de fa dos-cents 
anys, els anomenats Sea Shanties, es farien 
virals al Tik Tok era una cosa que pocs podien 
imaginar, però que una de les promeses del 
gènere sigui una banda de Barcelona és en-
cara més insòlit. Ells són El Pony Pisador, un 
grup de folk que barreja estils de música tra-
dicional d’arreu del món, fent especial èmfa-
si a la música marinera. Els Sea Shanties són 
cançons de treball marineres de l’època de 
les grans rutes comercials, que servien per 

El Pony Pisador
Diumenge 15 de maig · 18.00 h

Plaça Independència

Gratuït

acompanyar les tasques d’a bord. En els úl-
tims anys, els sea shanties han estat relegats 
a espais minoritaris als seus països d’origen, 
i eren completament inexistents a Catalun-
ya. De fet, El Pony Pisador són l’únic grup de 
tot l’estat que n’interpreta amb regularitat en 
el seu repertori. El Pony Pisador ja fa temps 
que porten els sea shanties a Catalunya, tra-
duint-los i adaptant-los al català.

 Aquest novembre del 2021 van publicar el 
seu últim àlbum “It’s never too late for shan-
ties” que inclou 13 cançons que tenen les 
veus i els arranjaments vocals com a prota-
gonistes. Pel concert que tindrà lloc al Aca-
pella Festival faran una actuació protagonit-
zada pels sea shanties inclosos en seu últim 
àlbum, però també podrem escoltar havane-
res, sardanes, canto tenore i altres músiques 
acapella dels seus treballs anteriors. Serà un 
concert on es podrà gaudir de la faceta vocal 
del grup i de la seva consistència en l’harmo-
nia vocal, però sense oblidar els seus èxits.
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Col·labora:
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Amb el suport de:
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Organitza:


