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Al llarg dels anys hem estat els testimonis muts, de formacions paral·leles i petites fusions entre els propis membres 
de bandes i orquestres professionals de gran format: el baixista i la cantant es trobaven a estones i composaven 

temes propis, el violinista i el guitarra feien versions en un duo inusual... perquè no els podem sentir en directe? ens 
preguntàvem, així per tal de donar resposta a aquest vuit, ens calia un format petit, discret i d’una certa d’ambició 
arriscat en la innovació.. així varen néixer els “Espais musicats”. 
 

 
Presentació de la Segona Edició  . 

Teníem uns espais macos i adients per fer-hi actuacions de petit format, teníem uns 
artistes posseïdors d’un bagatge que només en un espai íntim es podia oferir, a més 
comptàvem amb la imprescindible voluntat dels empresaris que amb la seva ajuda i 
aportació ens podien encoratjar per dur a terme l’experiència de posar-los junts, 
finalment hem vist com el públic va respondre tan favorablement a la iniciativa, 
naturalment sense el suport total del nostre ajuntament no haguéssim tingut les ales 
per tal de repetir experiència intentant de millorar (o almenys provar-ho) la segona 
edició dels “ESPAIS MUSICATS” 2009.     

Les Millores del 2009                                . 

Aquest anys ens hem proposat d’obrir més espais a l’art, més temps d’activitat i més 
participació. Amb aquest esperit hem passat de 8 espais a 10, dels mesos de juliol 
agost i setembre hi hem inclòs pinzellades des l’abril al setembre i de 37 actuacions a 
les 52 programades per aquesta segona edició. 

Per a la logística ens calia salvar els desnivells naturals d’algunes places i espais, així 
hem adquirit unes tarimes com a escenaris mòbils que donaran un punt estètic i un 
pràctic valor afegir per als artistes.   

El diumenge 5 d’abril començava la Segona edició dels “Espais Musicats” es presentava 
amb un primer concert dedicat als estudiants amb la jove SHEFFIELD UNIVERSITY 
WIND ORCHESTRA, d’Anglaterra,  a la capella del Convent de Santa Clara, amb un èxit 
de públic que va omplir aquest emblemàtic espai.  
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Fitxa tècnica per a la Segona Edició  . 

Els 10 Espais 

La Plaça dels Homes , La Plaça de les Cols, La Plaça de la Moneda, El Portal de la 
Gallarda, El Palau Macelli, la Capella de Santa Clara, la Plaça Comercial Alberes, Dos 
espais de la Plaça Delta Muga, la Glorieta del Club Nàutic 

Les 42  Actuacions ( + de 150 artistes). 

Orquestra de la Universitat de Sheffield (Anglaterra), Oriol Jazz, Tomàs Trobador, Anna 
Segura, Carles Bech, Samuel & Carles, Ricard Benet, A duo, Bacarrà, Auxi, Pol, Beto i 
Rocio, Herbert Miranda Trio, Festival Uníso , Jordi Rubau, Son de la Rumba, Tali-band, 
la Cobla Castellonina, The Bromley Youth Chamber Orchestra, Claude, Alligator, Hip 
Hop Gim l'Espai de Castelló d'Empúries, Cel Rogent, The Rhinos, IRUN, Dansa Brazil, 
Xavi Baixeras, Border Line, Veu Nua, Chipalanca, Contrabaix Viatger, Rumy Heads, Mari 
Àngels, Carles Garcia, The Pinoccio’s, Rusó, Samy, Xavi Baixeras, B3. 

Les Dates  ( 51 dies ) 

Des del 5 d’abril al 10 de setembre de 2009 

 

 

 
El Calendari    . 
 

Espais 2009     
     
Dia Hora Lloc Artista Tema 
     
ABRIL         
Dg. 5 18h Sta. Clara O.Sheffield clàssic 

Dj. 30 20h Portal Gallarda Innauguració Jam 

MAIG         
Dv.8 22h Portal Gallarda Oriol Jazz Jazz 
Dv. 15 22h Portal Gallarda Tomas Trobador cantautor 
Dv. 22 22h Portal Gallarda Anna Segura pop-rock 
Dv.29 22h Portal Gallarda Carles Bech Jazz 

JUNY         
Dv. 5 22h Portal Gallarda Sam & Carles pop 
Dv. 12 22h Portal Gallarda R. Bennet Jazz 

Dv. 19 22h Portal Gallarda Aduo Veu&baix 

Diu21 20h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic 
Dv.  26 22h Portal Gallarda Auxi, Pol, Beto i Rocio Improvització 
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JULIOL         
Dj. 2 21h P.Homes Herbert M.3 Jazz 

Div. 3 20h Portal Gallarda  A determinar   

Dss. 4 20h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic 

Diu. 5 21h P.Cols Carles Bech Jazz 

Dj. 9 20h P.Homes Festival Uníso + J. Rubau Festival 

Div.10 21h Portal Gallarda A determinar   
Diss. 11 21h D.Muga (Safran) Son de la Rumba Rumba 
Diu.12 18h Carpa Platja Emp. Tali-band + Locura Rock 
Dt. 14 20h C. Alberes Cobla Castellonina Sardanes 
Dm 15 22h P.Macelli Herberto Miranda Jazz 
Dm 15 21h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic 
Dj. 16 20h Carpa Platja Emp. The Bromley Youth Chamber Orchestra Clàssic 
Dv.17 20h Portal Gallarda A determinar   
Dv.17 21h D.Muga (Safran) Claude Pop 
Dll.20 21h D.Muga (Safran) Alligator Country 
Dt. 21 20h P.Homes Hip Hop Gim l'Espai de Castelló d'Emp. Dansa 
Dm. 22 21h C.Alberes Cel Rogent Havaneres 

Dj. 23 21h P.Homes Son de la Rumba Rumba 
Dv. 24 21h Portal Gallarda A determinar   
Dss.25 21h D.Muga (farigola) The Rhinos Pop/Rock 
Diu. 26 21h P.Cols IRUN cantautora 
Dll.27 21h D.Muga (Safran) Dança Brazil+Xavi Baixeras Étnic 
Dj. 30 21h P.Homes Border Line Blues 
Div. 31 20h Portal Gallarda A determinar   
AGOST         
Diu. 2 21h P. Cols Veu Nua cantautor 
Dj. 6 21h P.Homes Chipalanca Jazz 
Dv.7 21h Portal Gallarda A determinar   
Di. 11 20h Glorieta Club Nàutic Cobla castellonina Sardanes 
Dj. 13 21h P.Homes Contrabaix Viatger. Jazz 
Dv. 14 22h P. Macelli Herberto Miranda Jazz 
Dss. 15 21h D.Muga (farigola) Carles Beck + Rumy Heads Jazz/Pop-Rock 
Diu. 16 21h P.Cols Mari Àngels i Carles Garcia Cantautors 
Dim. 19 21h C.Alberes Pinoccio's Pop 
Dj. 20 21h P.Homes Rusó+Samy Cantautors 
Dv. 21 21h Portal Gallarda A determinar   
Diss. 22 21h D.Muga (farigola) Xavi Baixeras Rumba Rumba 
Dt. 25 21h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic 
Dij. 27 21h P.Homes Son de la Rumba Rumba 
Dv. 28 21h Portal Gallarda A determinar   
Diu. 30 21h P.Cols B3 jazz 
Dll.31 21h D.Muga (Safran) Dansa Brazil fi de festa 
Setemb.         
Diu. 6 19h Portal Gallarda Cloenda Jam Session Jam 

 
 
 
 



  Àrea d’Urbanisme, Serveis i Promoció Econòmica 
Departament de Turisme 

 

www.castello.cat 
www.empuriabrava.cat 

 
 

Les novetats    . 
A nivell musical, la bona acollida del projecte per part de totes les parts implicades ens 
ha facilitat la tasca en gran manera, a l’edició anterior ens havien proposat temàtiques 
musicals i espectacles diferents i més apropiats a les expectatives del públic estranger, 
així hem afegit sessions de Sardanes, Havaneres i Rumba a més de repetir amb algunes 
de les formacions i artistes amb les que hi ha nascut un vincle de fidelitat amb el seu 
públic.  

 
Col�laboracions    . 
 
“Si la música és la mare, el públic n’és el pare” per tant no ens podem estar d’aprofitar 
aquestes notes per tal d’agrair especialment a tots els col·laboradors que han fet 
possible aquest projecte: Restaurant Les Voltes, Snack- Bar JR, Portal de la Gallarda,  

restaurant Oh Safran !, La Taverna de les Cols, Restaurant Can Carriot, Associació de 

Comerciants Comercial Alberes, Alberes Stuber, Associació Eslava, Palau Macelli, 

Restaurant La Farigola. 

Especialment a l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont, Goes Travel AA.VV, en 
Martí Turró per la seva paciència i professionalitat creativa així com a l’Ajuntament 
castelloní per la seva confiança i complicitat en les innovacions.        

 
Els Artistes     . 

“ l’Artista és el vincle d’unió entre el real i l’irreal”  

 

L’Orquestra de vent de la Universitat de Sheffield està formada 

per una selecció de joves intèrprets de vent, metall i percussió de 

la Universitat, formant un dels conjunts més actius a nivell 

d’universitats al Regne Unit. Estan dirigits pel Sr. Anthony 

Houghton. L’any 2008 van celebrar el seu desè aniversari. 

 

- Oriol Jazz Virtuós del contrabaix i enamorat del Jazz, amb un llarg currículum 

d’actuacions i variants en els seus acompanyants compaginant la seva feina 

d’ensenyament i direcció de l’escola municipal de musica Antoni Agramunt de 

castelló d’Empúries, amb orquestres i concerts de petit format. 

http://www.myspace.comm/armandotrio 

 

- Tomàs Trobador ideal per descobrir bona part de la música més autèntica que 

es fa en aquest “petit país” amb arrels que ens venen des de Maó. En Tomàs 

combina una càrrega de ions de Tramuntana amb una facilitat innata per 

“trobar” una rima o una estrofa en qüestió de pocs segons, una rapidesa mental 

que aplica a les notes del piano que l’acompanya.  
tomastrobador@hotmail.com 
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- Anna Segura la força del Rock&Roll en una veu femenina fora de sèrie. Les 

seves arrels del R&R + dur de Tarkiana rebroten fàcilment a cadescuna de els 

seves actuacions.    
annasegura@cesigrup.com 

 

- Carles Bech Repertori de temes 

de jazz i bossanova que abarca 

desde l´inici de Novaorleans i els 

temes anònims que tocaven fins 

a la contemporaneitat de 

Metheny i Rosenwinkel, passant per composicions meves, standardsm, tot el 

repertori de Jobim, dels crooners, de Broadway, boleros, blues, etc.... 

www.carlesbech.com // www.myspace.com/carlesbech 

 

- Sam representa el privilegi envejat per tot músic, que és el de l’habilitat de 

contactar i fer participar directa i molt íntimament el públic. En Sam repassa la 

música pop i rock amb inclusions de temes propis marcats d’un gran caràcter 

místic d’influències orientals. 
rusosalakoperdraat@hotmail.com 

 

- Ricard Bennet. Aquest virtuós de la guitarra més jazzística, es rodeja d’amics 

músics que com ell tenen el jazz com a denominador comú, aquest any el 

veurem acompanyat d’una veu femenina. 

 

-  A Duo proposta atrevida i diferent. 

Lídia Lobato ( veu ) Xavi Grau ( baix ) 

“És en la senzillesa on trobem l'essència 

d'allò que volem expressar...” 

 www.myspace.com/aduogrup 

 

- Bacarrà formació francesa de música popular i nostàlgica, duo molt conegut en 

els mitjans de la cultura gal·la fincada a la comarca. 

 

- Auxi, Pol, Beto i la Rocio. És a partir de la improvisació o del seguiment del 

mètode paranoic-crític que també utilitzava Dalí, que aquests músics proposen 

projectes innovadors i que miren de assemblar-se a res. Una combinació inusual 

entre piano, baix elèctric, guitarra i violí junts o per separat sempre pot ser una 

sopresa a tenir en compte.  
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- Herberto Miranda a les mans d’aquest músic d’arrels brasileres, és quan el baix 

elèctric esdevé també un instrument de percussió o d’acompanyament de la 

seva veu suggerent. 
Chipalanka@dromcultura.com 

 

- Festival UNISO les comunitats d’arrels eslaves s’han posat d’acord per tal 

d’organitzar un festival sense precedents, a la plaça dels homes veurem juntes 

les cultures catalana i dels països de l’est amb un sol idioma comú, 

protagonitzat per la música i els poemes. Aquesta festa d’arrels tradicionals 

tindrà com a amfitrió el músic rosinc Jordi Rubau conegut per la seva llarga 

trajectòria en el món de la música. 
jordirubau@yahoo.es 

 

- Son de Rumba es tracta d’un grup amb una 

llarga trajectòria musical, han exportat la 

seva rumba catalana per tot el món. Gires 

per Argentina, Cuba, Xile, Jordània, Xina i un 

llarg etc avalen aquest grup amb un directe 

contundent rítmic i ballable sempre 

apostant per la rumba catalana, ens presenten el seu últim treball discogràfic 

"La volta al mon amb 80 rumbes" . 

www.myspace.com/sondelarumba         

 

- Locura, una mini gira de caràcter íntim i privat ens permet veure en directe la 

mítica banda empordanesa Locura de Amor que va trencar esquemes amb la 

seva música en els anys 80’s. La espia de la C.I.A, amor mutante o cabalgando el 

rayo, de ben segur que els sentirem en directe interpretats pels seus artífex 

desprès de 20 anys de maduresa.  

 

- Tali-Band compartiran cartell amb els Locura, la banda del Tali, (o del Tal i Qual 

si es prefereix) de les nombroses actuacions en aquest local aquesta banda va 

agafar-ne el nom. 
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ESCOLA  MUNICIPAL DE MÚSICA  DE  
CASTELLÓ D’EMPÚRIES ANTONI AGRAMONT  
 

La Cobla Castellonina és amb tot el plaer del món que en aquesta segona edició dels 
espais podem anunciar l’actuació de la cobla formada per alumnes de l’escola 
municipal de música. La sardana serà la protagonista en alguns d’aquests espais 
privilegiats i pensat per fer arribar als visitants de més lluny la música de les nostres 
arrels. 

escolademusica@castello.cat 
 

- The Bromley Youth Chamber Orchestra,  40 músics, d’un alt nivell de Bromley, 

Londres, entre els 14 I els 18 anys. Està considerada una de les millors 

orquestres de corda angleses. El seu director principal és el Sr. Jonathan Josephs 

assistit per May Nuttal i és mercès a l’estreta col·laboració amb l’agència Goes 

Travel que em podrem gaudir dels resultats. 

 

- Claude és un cantautor francès de la línia més romàntica, amb ell els nostàlgics i 

curiosos d’aquesta cultura podran gaudir d’un concert especialment composat 

per a ells.  

 

- Alligator els amants del Country tindran la seva dosis o sobredosi amb aquesta 

banda que també ens arriba des de l’altre cantó dels Pirineus de la Catalunya 

Nord. 

 

- Gim l’Espai de Castelló d’Empúries repeteix experiència (aquesta vegada 

esperem que sense pluja) oferint un espectacle de dansa la carrer amb un 

caràcter d’obertura total a les modalitats d’aquestes difícils i complicades 

tècniques de ball. 

 

- Cel Rogent és amb aquesta formació (també castellonina) que posarem una 

nota de mar i de record amb les Havaneres clàssiques i de collita pròpia, és a 

petició dels públics i professionals que molt sovint el protagonista esdevé 

escollit segons els seus criteris i donant resposta a les seves expectatives. 

 

- The Rhinos quan la música esdevé el plaer fonamental dels que la interpreten i 

quan les notes son el conjunt de diferents records, podríem trobar-nos amb 

aquesta formació que lluny de tòpics ofereixen un recull de la música que els 

agrada, un repàs  a les tres dècades: 50, 60 i 70. 
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- Irun  la cantautora castellonina ens presenta el seu darrer treball que acaba 

d’enregistrar on es consolida una veu dolça i melòdica amb un suport musical 

totalment adient i molt ben produït, els seus temes sempre marcats per les 

seves vivències personals porten amb la seva veu càlida un clar element 

distintiu. Desprès de Vagabund (2003) i Viatger (2008) ara ens arriba Camins on 

aquesta castellonina obre l’escenari als seus amics i músics de confiança. 

 

- Xavi Baixeras és el clàssic músic que, mercès al nostre format, trobem en 

solitari i que en general estem acostumats a trobar acompanyant els grans de la 

música local, ara, experimentant en solitari pot ser una de les innovacions a no 

perdre’s en d’aquesta segona edició dels EE Musicats. 
xavierbaixeras@yahoo.es 

 

-  Border Line amb més de 80 temes per 

escollir, que més es podria demanar d’una 

banda on trobem un personal com el saxo 

del Josep laredo, la veu i guitarra de 

l’Eduard, l’Isaac a la bateria, en Llorenç al 

baix i l’espectacular Tamara a les harmòniques. Una banda que ens farà moure 

al ritme del blues i el funky més natural i sense embuts.  

www.myspace.com/borderlinebluesband 

 

- Veu Nua un altre de les més atractives propostes dels Espais és la unió entre 

una veu i el baix elèctric del Llorenç Pujol despullats de tota altre decoració 

supèrflua amb l’únic objectiu de donar al públic la més alta intimitat, la 

sorpresa és encara més grata quan la veu de la que parlem és la del gran Jordi 

Tonietti. 

 

- Chipalanca és una de les formacions fidels als Espais M. i presenta un 

repertori de pròpia creació i noves versions molt originals en la línea 

de jazz-fusió, bossa-funk, jazz-pop. Colors i ritmes influïts per la  

música d'arrel africana i brasilera, elaborats amb una sonoritat actual. 

Fugint d'esquemes preestablerts, aconsegueix una complicitat total 

amb els músics que l'acompanyen oferint una gran llibertat d' 

expressió que es tradueix en memorables moments de improvisació. 

www.dromcultura.com 
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- El Contrabaix Viatger és la formació del maestro Josep Quer, un contrabaixista 

tan excepcional que a través dels seus concerts hom es pot adonar de la gran 

quantitat i riquesa de matisos que es poden extreure d’un instrument que 

sovint te fama de passar desapercebut o que es basa amb els acompanyaments, 

sentir en Quer és com escoltar una “obligada de contrabaix” no n’abunden i son 

dificilíssimes de interpretar. 
josepqueragusti@gmail.com 

 

- Rummy Heads jove formació de rock pur castellonina, ens oferiran una primícia 

desprès d’incorporar una nova veu a la seva formació. 

 

- Àngels Ortiz & Carles Garcia una parella de músics que ofereix concerts plens 

de connotacions poètiques en les que el cantautor i la composició pròpia és la 

protagonista, en parella o per separat un concert a no mancar. 
cantaortiz@hotmail.com 

 

- The Pinoccio’s està format per una gent tan bona com en Joan d’Alfà o el virtuós 

guitarra Morales, així dons, no es podia esperar menys que ritme i bon rotllo 

amb una banda plena de bon ritme i amb un directe engrescador omplert de 

temes que fan repàs als clàssics del rock i del pop sense deixar de banda els 

més actuals. 
myspace.com/5pinocchios 

 

- B3 un dels pianistes més coneguts i de millor qualitat és l’Alex Carbonell  que 

compagina la seva música amb actuacions acompanyant els grans del jazz 

internacional, amb una carrera en solitari. En el cas de B3 trobem una formació 

bàsica de baix, bateria i piano que ofereix el millor jazz amb MAJÚSCULES, com 

ha de ser. 
duke67@gmail.com 
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Els Contactes per saber-ne +    . 
 
 

Organitza: Departament de Turisme :  972 15 62 33 // 972 45 08 02  
 

turisme@castello.cat 
turisme@empuriabrava.cat 

Disseny:  martiturro@yahoo.es 
 
Gabinet de premsa: mpaola@castello.cat 
 
 
Participants i Col·laboradors: 
 
www.palaumacelli.com 
 
www.hoteldelamoneda.com 
 
radio@castello.cat 
 
www.tramuntanatv.blogspot.com 
 
www.dromcultura.com 
 
www.sonicflywear.com 
 
www.goestravel.com 
 
www.mega-mix.es 
 
www.musicom.coop 
 
 
 
 
 
 
 

*********** 


