


CRACKS DEL 29

Grup de música swing

Components: Belén Arbúes (Percussió), Alex Burgués(Clarinet), Minerca Arbués (cantant), David 
Celorrio (Guitarra), Miguel Angel Laita (Trompeta) i Edu Ruano (Tuba).

Els Cracks del 29 recollim el testimoni dels nostres antecessors, curulls d'alegria i ganes de conya. 
Vivim convençuts que l'acte de gaudir amb la música, a més de ser un ritual humà mil·lenari, és un 
dret. Així que… Balleu, maleïts!. Toquem, cantem, ballem, juguem i gaudim de la vida a ritme de 
swing. Perquè el repertori musical de la dècada dels ’30 als EUA estava molt lluny de ser la Gran 
depressió. Era i és «El Gran Subidón». Som pur teatre, el carrer ha estat des del nostre naixement el 
nostre element, encara que també som carn d'escenari. No hi ha cosa que ens agradi més que un 
focus. 

ROCK!A!DELIC

Rock-Jazz

Components: Carlos Galiana (Cantant- Contrabaix), David Maura (Bateria), Cesar Escalera 
(Guitarra), David Arnau (Trompeta),Gerard Àvila (Piano)



Grup de rock-jazz amb molt de swing i rock'A'billy. Seguint patrons i standars, amb un toc 
desenfadat i improvisacions que es retroalimenta de les époques daurades de la història de la 
musica moderna. T'ofereix una vista retrospectiva de grans clàssics del rock'n'roll amb un toc de 
swing.

GRAPH

 Música electrònica experimental.

Component: Ferran Buj Julián
 

GRAPH és un projecte en solitari de

música electrònica experimental generada

de forma procedimental acompanyada per

visuals que hi responen en temps real. Part

de l'espectacle fa ús de mòduls propis

programats amb el llenguatge de programació esotèric ORCA, projectats per proporcionar context 

al públic.

 

LEO TEJEDOR TRIO AMB JORDI VIGUERES

Leo Tejedor Quartet diuen Joan Fuster (tot i no ser-ho)

Jazz i literatura
Leo Tejedor Quartet ofereix la seva visió 

sobre Joan Fuster on música i paraula es 
fusionen entre passatges eclèctics, aforismes, 
sonoritats mundanes, poemes, improvisació i 
textos varis en una barreja lliure que 
traspassa el temps.
"Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: Joan 
Fuster és la mesura de totes les coses"

Components: Leo Tejedor – Guitarra, Txema 
Riera – Teclat, Jordi Pallarès- bateria 
Electrònica, Jordi Vigueres - Narrador


