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Programa del Cicle  

Cantalas. Cantantes catalanas de nueva generación 

Coordina: Alberto Manzano 

Diumenge 15 d'abril a les 13.00h als Jardins de l'Edifici Zurich  
(C/ Alcalá 44, entrada pel carrer Marqués de Casa Riera) 
 

 

Cantant i actriu, establerta a Barcelona, Mariola Membrives es va graduar a la 
prestigiosa escola barcelonina Esmuc amb el títol superior de “cant flamenc” i 
va ser becada “a l'excel·lència” per la Fundació Anna Riera i l’AIE. El seu nou 
treball musical, Ofelia (2018), és una experiència íntima d'intensitat màxima en 
la qual reneixen clàssics del jazz, la cançó, el tango i la copla.  

Mariola Membrives: veu 

Gorka Benítez: saxo 

Jordi Bonell: guitarra 

Masa Kamaguchi: contrabaix 
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Diumenge 22 d’abril a les 13.00h als Jardins de l'Edifici Zurich  
(C/ Alcalá, 44, entrada pel carrer Marqués de Casa Riera) 
 

 

 

Perquè el flamenc ha estat la gran devoció musical de Leonard Cohen, aquest 
és un espectacle poètic i musical que rendeix homenatge al bard canadenc, 
realçant la seva excel·lència lírica de “poeta sagrat del rock” amb la màxima 
expressió, passió i profunditat que li atorga el nostre gènere musical més 
arrelat, el flamenc, amalgamat amb la puresa del cant de les tavernes gitanes 
amb el pessic poètic de Cohen. Matrimoni d’encís i saviesa. 

  

Paula Domínguez: cantant 

Alexandru Bublitchi: violí 

Carlos Ródenas: contrabaix, baix elèctric 

Francisco Guisado “Rubio”: guitarres 

Jordi Rallo: taules, percussió 

José Manuel Martín: caixó, bateria 
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Diumenge, 29 d’abril a les 13.00h als Jardins de l'Edifici Zurich  
(c/ Alcalá, 44, entrada pel carrer Marqués de Casa Riera) 
 

 
  

Joana Serrat torna a Madrid per apropar el seu nou disc, Dripping Springs, i 
delectar-nos amb la seva música i la seva veu terapèutica en un concert en què 
l’acompanyarà la banda The Great Canyoners. Dripping Springs va ser 
enregistrat a Austin (Texas, EUA) per Ted Young (guanyador d’un Grammy 
amb The Rolling Stones) i produït per Israel Nash. Amb aquest àlbum, la 
cantautora catalana ha obtingut el guardó al Mejor Álbum Nacional del 2017 
després d’haver fet gira per Anglaterra, Alemanya, Holanda, Bèlgica, França, 
Itàlia, Portugal, els Estats Units i més de trenta ciutats d’Espanya. 

  

Joana Serrat: veu i guitarra 

Toni Serrat: bateria 

Irene Molina Jiménez: baix 

Miguel Kersley: pedal steel 

Bernat Sánchez: cors, guitarra elèctrica i teclats 

Vidal Soler: cors i guitarra elèctrica 


