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PAS  
SALUTACIÓ

Amb l’arribada del bon temps, la temporada de festivals estiuencs 
ha arrencat i enguany tenim moltes ganes de poder gaudir d’aquestes 
ofertes musicals després de dos anys marcats per restriccions de la 
covid. 

La tornada a la normalitat suposa la reactivació d’aquestes cites 
musicals amb més força que mai. A Martorell ja estem preparats 
per celebrar i recuperar amb total normalitat el nostre consolidat 
festival d’estiu: el PAS. 

Estem preparats per retrobar-nos com cada estiu amb els veïns i 
veïnes de Martorell i recuperar els espais culturals i socials que 
donen vida al nostre poble, com és el cas del PAS.  

El festival PAS (Pont a les Arts Sonores) ofereix actuacions i propostes 
musicals de qualitat, molt diverses, en un marc incomparable com 
és el jardí esglaonat de l’entorn del nostre emblemàtic pont del 
Diable. 

Les nits de juliol i agost s’omplen de màgia a Martorell unint la 
millor oferta musical gratuïta i una oferta gastronòmica al voltant 
de cada espectacle. 

Enguany el festival arriba a la seva 8a edició i s’ha convertit en un 
referent de les nits d’estiu a la comarca, creixent any rere any, amb 
una programació molt variada amb artistes nacionals i internacionals 
de diferents generes i formats per a tots els gustos. 

El PAS de Martorell tornarà a sonar aquest estiu durant 5 caps de 
setmana, del 8 de juliol al 6 d’agost. I és que, des de l’edició 
passada, el Festival s’amplia amb el PAS Doble, que ocupa els dos 
darrers caps de setmana del cicle, i que guanya l’espai de la piscina 
d’estiu per oferir propostes musicals variades en un altre entorn 
idíl·lic de l’estiu. 

El festival continua incorporant el Petit PAS, en horari pensat per 
als més petits, amb actuacions musicals destinades a un public 
infantil i on tota la família en podra gaudir. 

Per tant, les nits dels caps de setmana de juliol i agost Martorell 
s’omplen d’una oferta cultural de franc per gaudir sense sortir del 
poble. 

En aquest programa trobareu detallada tota l’oferta musical, amb 
els tretze concerts programats que estem segurs que agradaran a 
petits i grans.  

Us desitjo un molt bon estiu i us convido a gaudir de les propostes 
musicals i d’oci que us oferim amb el PAS. 

Amb l’esperit festiu i vibrant de la música i del PAS, junts ens en sor-
tirem. 

 
Xavier Fonollosa i Comas 
Alcalde de Martorell 
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Us animem a conèixer l’extensa programació d’aquesta 
nova edició del PAS, un festival de música d’estiu amb una 
combinació d’estils transgressora, atrevida i fresca, amb 
grups nacionals i internacionals, on el funk, el flamenc, el 
rhythm and blues o el soul, entre altres estils, ens faran 
viure vetllades de qualitat i novetat al voltant de la bona 
música, amb amics, companys i família.  

L’experiència del descobrir artistes i tendències transcendeix 
el fet musical, com el PAS, una proposta per a Persones Al-
tament Sensibles. Una característica que posseeix un 15 % 
de la població, i que es distingeix per sentir més profunda-
ment, més intensament. Persones que tenen una major 
sensibilitat emocional i sensorial, que tenen tots els seus 
sentits a flor de pell.  

La música és coneixement, és sentiment. Us animem a con-
vertir-vos per uns moment en Persones Altament Sensibles 
i que visqueu aquest trets distintius de forma exponencial.  

Cal cuidar la cultura perquè ella ens cuidi a nosaltres. Apre-
ciar-la i cuidar-la és fer PAS. 

PAS  
PRESENTACIÓ

UNA  
PROPOSTA  
PER A  
PERSONES  
ALTAMENT  
SENSIBLES
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PAS | Pont del diable | 22.30 H 

ROGER MAS 
Divendres 8 de juliol 

MARÍA PELÁE 
Dissabte 9 de juliol

THE BIG  
JAMBOREE 
Divendres 15 de juliol

MICHELLE DAVID  
& THE TRUE TONS 

Dissabte 16 de juliol

EL  
PONY  

PISADOR 
Divendres 22 de juliol

KOKO-JEAN  
& THE TONICS  
AMB DANI NEL·LO 
Dissabte 23 de juliol



CLARENCE  
BEKKER BAND 
Divendres 5 d’agost
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PAS PETIT | Pont del diable | 20.00 H  

BANDA DE VENT  
I ORQUESTRA DE 

CORDA DE L’EMMM 
Dissabte 9 de juliol 

Pont
a les Arts
Sonores

JOAN GARRIGA  
I EL MARIATXI 

GALÀCTIC 
Divendres 29 de juliol

ELKIN  
ROBINSON 

Dissabte 30 de juliol

 pas DOBLE | Piscina d’estiu | 22.30 h

STAV  
Dissabte 6 d’agost

PENTINA EL GAT 
Dissabte 23 de juliol

LA TRESCA I BUFA & SONS 
Dissabte 16 de juliol
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PAS | Pont del diable 

ROGER MAS 
Divendres 8 de juliol 22.30 h 

 
Just acabant la gira Parnàs arriba Totes les flors, un treball lluminosament di-
ferent, amb deu cançons noves. Així, passats 25 anys des que tot va començar, 
publica l’onzè disc en un moment de màxima creativitat en què ja té embastats 
els dos propers projectes. Amb Totes les flors l’artista ens aboca dolçament al 
vertigen de les emocions més explosives. 

La genuïnitat de les creacions de Mas és allò que el fa universal: beu de la 
tradició que li és més propera i la passa pel sedàs de les músiques del món per 
acabar formulant el que ja és, sens dubte, un clàssic. 

Mas, conjuntament amb d’altres artistes catalans com Pau Riba, Quimi Portet, 
Pascal Comelade, Enric Casases, David Carabén... són els continuadors de l’he-
terodox pensador martorellenc Francesc Pujols. 

Alegria pura  
per celebrar la vida. 
El cantautor ens aboca 
dolçament al vertigen 
de les emocions més  
explosives

 
 
 
FORMACIÓ 
Roger Mas, veu i guitarres. Xavier Guitó, pianos. Arcadi Marcet, contrabaix.  
Míriam Encinas, dilruba, flautes, viola medieval i percussions 

CATALUNYA 
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PAS | Pont del diable 

MARÍA PELÁE 
Dissabte 9 de juliol 22.30 h 

 
Maria Peláe “Soy de celebrar la libertad y cada uno lo que quiera”. La cantant 
malaguenya posa en marxa una gira on ens presentarà els temes del seu nou 
disc, La Folcrónica, amb un format innovador i ple de sorpreses.  

L’emoció, la teatralitat i l’espectacle continuaran sent el fil conductor d’un 
repertori cuidat al mil·límetre i una posada en escena que no deixarà indiferent 
a ningú. 

Ella diu sempre que «Soy flamenca pero no cantaora, flamenca es una actitud 
de vida». Paláe ha revolucionat el panorama musical i se l’ha arribat a quali -
ficar com a l’hereva de Lola Flores, La Faraona. 

 
 
 
 
FORMACIÓ 
María Peláe, guitarra i veu. Antonio Jesús Bravo, bateria. Rafael Rivilla, DJ i guitarra

Lletres compromeses  
i elaborades carregades  
de crítica social i humor 
barrejades amb el so més 
actual: mescla de flamenc 
amb ritmes pop. La Lola 
Flores del segle XXI

MÀLAGA



PAS | Pont del diable 

THE BIG JAMBOREE 
Divendres 15 de juliol 22.30 h 

 
The Big Jamboree (“La gran festa”) és una de les formacions de rhythm and 
blues més veteranes de Catalunya i de l’Estat espanyol. 

El seu fort és el directe, i amb el seu darrer treball, A night of Jump Blues, un 
recopilatori de temes potentíssims, ens transportaran als anys 40 i 50 amb el 
millor jump blues, rhythm and blues i rock’n’roll de l’època. 

Versions d’artistes imprescindibles com Louis Prima, Big Joe Turner, Louis 
Jordan, Roy Brown o Wynonie Harris. 

L’humor i l’espectacle estaran assegurats pels vuit components d’aquesta 
espectacular formació, amb alguns dels seus components de Martorell.

 
 
FORMACIÓ 
Agustí Burriel, veu. Emilio Torres, bateria. Juan Ramon Vega, contrabaix.  
Manolo Casado, guitarra. Cesc Miró, trompeta. Marc Ferrer, piano. 
Ignasi Poch, saxo alt. Pere Miró, saxo baríton.

Interpreten  
amb mestria  
els ritmes més  
trepidants de  
la música negra  
més vitalista
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CATALUNYA 



PAS | Pont del diable 

MICHELLE DAVID  
& THE TRUE TONS 
Dissabte 16 de juliol 22.30 h 

 
El que va començar com un projecte per descobrir el lloc de naixement del soul 
i el R&B va donar lloc a quatre àlbums amb sabor de gòspel. També va obtenir 
una nominació al premi Edison (l’equivalent dels Grammy dels Països Baixos).  

Amb el pas del temps van passar de ser un projecte que explorava el gènere 
del gòspel a ser una banda autèntica amb estil propi.  

En els últims anys, la banda va adoptar amb èxits diverses influències que van 
des del gòspel tradicional fins a l’afrofunk, el soul fins al calipso i el gnawa 
marroquí.

 
 
 
 
FORMACIÓ 
Onno Smit, guitarra. Paul Willemsen, guitarra. Michelle David, veu. Bas Bouma, bateria.

Energia pura i vitalisme, 
música serena i sensual,  
amb missatges d’harmonia  
i unitat que et transportaran 
a llocs imprevistos

19

HOLANDA



PAS | Pont del diable 

EL PONY PISADOR 
Divendres 22 de juliol 22.30 h 

 
El Pony Pisador arrenca la nova gira de presentació amb la banda al complet 
del seu últim disc, It’s never too late for Sea Shanties.  

El grup s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i 
desenfadat treballat amb cura. Es caracteritzen pel sentit de l’humor que des-
prenen tant les seves cançons com els directes, tot un espectacle imprevisible.  

Amants de la música tradicional celta i les cançons marineres, el quintet bar -
celoní s’apropa a aquests sons i d’altres de molts indrets diferents. 

 
FORMACIÓ 
Adrià Vila Mitjà, mandolina i veu. Guillem Codern Cortada, banjo i veu.  
Ramon Anglada Jaraquemada, guitarra i veu. Martí Selga Ruiz, flauta i veu. 
Miquel Pérez Terrón, violí i veu. Oriol Pujol Fernández, teclats.  
Josep Puigdollers Mas, bateria. Enric Soler Noè, contrabaix.

21

Directe explosiu i 
imprevisible amb molt 
d’humor, una proposta  
que es caracteritza pel  

folk amb un estil  
viu i desenfadat

CATALUNYA 
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PAS | Pont del diable 

KOKO-JEAN  
& THE TONICS  
AMB DANI NEL·LO 
Dissabte 23 de juliol 22.30 h 

 
Koko-Jean & The Tonics es van ajuntar al 2014 amb la cantant i rebel del soul 
Ms. Koko-Jean Davis al capdavant. Va ser una història intensa: es van enamorar, 
van fer música plegats i van fer tremolar els escenaris. Ara s’han tornat a reunir 
per fer néixer la seva primera criatura musical en forma d’un EP batejat com 
Hairwhip. Miss Koko-Jean, l’admirada i descarada cantant de soul reconeguda 
pel seus 10 anys de carrera amb el seu anterior grup de rhythm and soul The Ex-
citements, torna amb nova munició, The Tonics!  

És soul? Rhythm and blues? Rock’n’roll? Ho és tot! Koko-Jean & The Tonics. Ells 
el que fan simplement és que cantis i moguis el cul, i amb la companyia i 
química de Dani Nel·lo, del saxo del qual podrem escoltar aquestes elegants 
versions de «Satisfied», «She Put A Spell On Me» i «Long Distance Operator». 

Una veu que se’t menja  
pels ulls. Un ritme que es  
fa fort dins del cos.  
Un groove que et  
devora amb llavis  
explosius... 

 
 
 
FORMACIÓ 
Koko-Jean Davis, veu. Anton Jarl, bateria. Dani Baraldés, guitarra.  
Víctor Puertas, hammond. Dani Nel·lo, saxo.

CATALUNYA 
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PETIT PAS | Pont del diable 

BANDA DE VENT  
I ORQUESTRA DE 
CORDA DE L’EMMM 
Dissabte 9 de juliol 20.00 h 

 
Tal com la Big Band o els conjunts de guitarres, la 
banda de vent i l’orquestra de corda formen part 
dels grans grups que hi ha a l’Escola Municipal de 
Música de Martorell (EMMM). 

Integrades per alumnes d’instruments de vent i 
de corda fregada de diferents edats i nivells, in-
corporen també alumnes de piano i percussió. 

Treballen un repertori divers i eclèctic que va de l’època medieval a la música 
més actual i que passa per una gran diversitat d’estils. Des de fa anys es 
fusionen regularment les dues formacions per crear l’orquestra simfònica de 
l’EMMM.. 

Formació  
Banda 

flauta 
Isabel Pecanins 

Sara Santos  
saxòfon 

Artem Chuprina 
Carmen Valero 

Alba Sánchez 
trompeta 

Ana Montañés 
Max Morera 
Queralt Puig 

Magalí Ramos 
Berenguer Ríos 

trombó 
Joan Prats 

baix elèctric 
Joan Estopiñà 

percussió 
Miquel de la Cruz 

Arnau Palau 
piano 

Amanda Ospina 
Gal·la Campreciós 

Emilio Pérez 

Formació 
Orquestra 
violí 
Paula Osés 
Roger López 
Melany Luaces 
Hugo Martínez, 
Àlex Rico 
Joana Pascual 
Ona Morera i Iolanda 
Mauri 
violoncel 
Abril Castillo, 
Jana López 
Clara Montoro 
Ariadna Mauri 
Bruna Ambrojo 
Queralt Vea  
Julià Borràs 
piano 
Dolça Arús 
Martí Casas 
Paula Borrull 
percussió 
Eloi López

CATALUNYA 

Alumnes de diferents 
les edats i nivells 
formen aquests dos 
grans grups de 
l’Escola de Música
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PETIT PAS | Pont del diable 

LA TRESCA  
I BUFA & SONS 
Dissabte 16 de juliol 20.00 h 

 
Bufa & Sons va néixer amb la clara intenció d’irrompre en l’escena musical 
amb l’afany d’encomanar a tot tipus de públic una manera d’entendre música 
i instruments diversa, creativa, basada en la tradició de recuperar objectes 
com a instruments.  

La Tresca i la Verdesca és un grup de música per a tota la família que aposta 
pels espectacles de creació i per un repertori amb cançons de composició 
pròpia. Sempre s’ha identificat amb el món de les abelles per la seva manera 
d’organitzar-se i de treballar. Per això, en alguns dels seus espectacles pugen 
dalt d’un escenari sota la pell d’una abella.

 
FORMACIÓ 
Xavi Lozano, flautes creades, maó, crossa, cadira, roda, ampolla, tubs de reg, oliva, tanca... 
Guillem Aguilar, baixos, mandola… Marc Vila, bateria, etno-quotidiòfona i kalimbes.  
Claudi Llobet, veu, guitarres, charango… Toni López, veu, guitarres, melòdica…  
Jordi López, veu, guitarres, percussió…

CATALUNYA 

A Tresca & Sons  
dos grups de música 
familiar i per a tots 
els públics s’uneixen 
per barrejar els  
seus repertoris i 
reinterpretar-los 
junts
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PETIT PAS | Pont del diable 

PENTINA EL GAT 
Dissabte 23 de juliol 20.00 h 

 
El concert familiar més enèrgic, sensible i divertit ha arribat a la vostra ciutat. 
Després de 23 anys, més de 2.000 actuacions i 21 espectacles estrenats, sabem 
del que parlem.  

La connexió amb tothom serà recordada durant molt de temps. Pentina el Gat 
presenta un concert familiar, festiu i participatiu apte per a totes les edats.  

Gaudireu de cançons i jocs on la festa hi serà present en tot moment, cantant, 
jugant i ballant des de la cadira. 

 
 
 
 
FORMACIÓ 
Silvia Dotti, veu. Pol Soler, teclat i veu. Sam Atencia, saxo i veu. Xef Vila, bateria i veu.

CATALUNYA 

Música per tota  
la família, grans  
i petits, perquè la 
cultura, la música  
i la festa son 
imprescindibles
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PAS DOBLE | Piscina d’Estiu 

JOAN GARRIGA  
I EL MARIATXI 
GALÀCTIC 
Divendres 29 de juliol 22.30 h  

 
Després de l’estrena a Pars de 28 i mig, el darrer muntatge teatral d’Oriol 
Broggi, el codescobridor de la Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb deno-
minació d’origen vallesana– reprèn la gira del seu debut en solitari. 

Gravat entre 2019 i 2020, i mesclat en ple confinament, El ball i el plany és un 
viatge apassionant per tots els mons que caben a l’acordió de Joan Garriga: el 
Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib llatí, la Jamaica del reggae i el dub 
i, evidentment, el nord de Mèxic que inspira la seva formació. El veritable 
hereu de Gato Pérez es consagra a l’Olimp de la fusió sense confusió.

Fundador de Dusminguet i 
ànima de La Troba Kung-Fú,  
Joan Garriga és una figura 
clau per entendre l’evolució 
de la música popular del 
segle XXI feta a Catalunya

 
 
 
 
FORMACIÓ 
Joan Garriga, veu i acordió. Madjid Fahem, guitarra. Marià Roch, baix. Rambo Batista, bateria

CATALUNYA 
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PAS DOBLE | Piscina d’Estiu 

ELKIN 
ROBINSON 
Dissabte 30 de juliol 22.30 h  

 
Elkin Robinson és un músic i compositor, nascut a l’illa de Providencia, ubicada 
al Carib colombià, que ha fet de ritmes afrocaribenys com el calipso, mentó i 
zouk el seu principal motiu d’inspiració. A la seva música es destaquen gèneres 
tradicionals de  i el Gran Carib, instruments com la guitarra acústica, la “quijada 
de caballo” i el tinàfon (tina que fa també de baix), junt a missatges positius 
cantats en crioll de San Andrés i Providencia, llengua nativa de l’illa. 

Elkin Robinson ha portat la seva música i la seva vibració criolla als més 
importants escenaris i festivals de Colòmbia, i s’ha presentat als més importants 
escenaris de la capital.

Original i vibrant  
barreja de ritmes 
afrocaribenys,fluïdesa,  
riquesa i frescor  
musical

 
 
 
 
FORMACIÓ 
Elkin Robinson, veu i guitarra. Roger Martínez, bateria. Miquel Ubach, baix 

COLÒMBIA
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PAS DOBLE | Piscina d’Estiu 

CLARENCE  
BEKKER BAND 
Divendres 5 d’agost 22.30 h  

 
Hi ha persones que només necessiten un parell de bons acords, una veu amb 
personalitat i una història a explicar per arribar-nos a l’ànima en qüestió de 
segons. Els veritables cantants de soul prescindeixen d’afegitons per transmetre. 
I, no ho dubtis, Clarence Milton Bekker es troba en aquest grup d’escollits. 

Nascut a Surinam, però de nacionalitat holandesa, la seva carrera l’ha portat 
per infinitat de camins: va ser el membre més jove de l’exitosa Swinging Soul 
Machine, del col·lectiu de World Music 08001, i ha sigut la veu del projecte 
viral Playing For a Change. Els revessos de la vida el van apartar momentàniament 
del seu camí fulgurant, però anys més tard va començar de nou, des del primer 
graó i amb la major humilitat. Per fortuna ja el tenim de tornada, amb molta 
més força i amb més osques a la culata per arrasar sobre l’escenari. Escoltant-
lo en directe oblidaràs aquella nostàlgia de Marvin Gaye que tots portem a 
dins. Tornaràs a il·lusionar-te amb el soul com si fos la primera vegada. 

Talent i grandesa,  
d’un artista que  
transmet força i  
ímpetu a través  
del soul 

 
 
FORMACIÓ 
Clarence Milton Bekker, veu. Fede Rimini, teclats. Francisco Guisado “Rubio”, guitarra.  
Charlie Cuevas, baix elèctric. Carlos LÓpez, bateria. Leo Torres, trompeta.  
Roberto Albrecia, saxo alt. Pol Padrós, saxo tenor. 

REPÚBLICA 
DE SURINAM
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PAS DOBLE | Piscina d’Estiu 

STAV 
Dissabte 6 d’agost 22.30 h  

 
El primer àlbum de Stav, Plastic Cocoon, es va publicar el 2020, va ser guardonat 
amb el premi àlbum de l’any per la revista Columbus i va rebre molts reconei-
xements a tot el món. 

Stav Achai és una pianista, compositora i arranjadora amb seu a Tel Aviv. Com 
a artista intèrpret, és coneguda pel seu so únic, que combina harmonies 
rhythm-and-blues de jazz amb melodies que enganxen. 

Stav va començar el seu viatge musical des d’un punt de vista clàssic però amb 
el pas dels anys va començar a explorar l’ampli ventall de música jazz, rock i 
pop.

Un conjunt d’ADN jazz  
del qual està inspirat en la 
música minimalista,  
africana, clàssica,  
rock i pop

 
 
 
FORMACIÓ 
Stav Achai, piano i composicions. Daniel Harlev, contrabaix.  
Shahar Haziza, bateria. Roi Avivi, guitarra elèctrica. 

ISRAEL



PAS DIGITAL 
pas.martorell.cat 
Espai virtual del festival amb la informació  

més completa de l’esdeveniment. 
 

Aplicació mòbil  

Fes Martorell 
La programació completa del PAS i tota la informació cultural  

i de festes de Martorell al teu dispositiu mòbil. 
 

Xarxes Socials  

@FesMartorell  
Interactua amb el festival i les nostres xarxes socials amb l’etiqueta  

 
#PASMartorell  

 

Gestió, producció i execució 

Regidoria de Cultura del 

Patronat Municipal de Serveis 

d’Atenció a les Persones de 

Martorell 

 

Comunicació 

Ajuntament de Martorell 

 

Disseny, maquetació 

Apeiron Studio 

 

Impressió 

Edicions MIC 

 

Organitza 

Ajuntament de Martorell 

 

Amb el suport de 

Diputació de Barcelona 

 

Amb el patrocini de 

AGBAR i Inovyn  

 

Amb la col·laboració de 

Damm, La Xarxa i Casa SEAT Martorell




