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introducció

“Som fulles d’un mateix arbre i l’arbre és la humanitat” és el lema dels actes institucionals de la 
Diada Nacional de Catalunya organitzats per la Generalitat. Una cita del mestre Pau Casals que —en motiu del 50è 
aniversari de l’Himne de les Nacions Unides— serà el fil conductor dels actes de la Diada d’enguany.

El 24 d’octubre de 1971, durant l’acte de presentació de l’Himne de les Nacions Unides —compost pel mestre ven-
drellenc amb lletra del poeta Wystan Hugh Auden—Pau Casals va rebre de mans del secretari general de l’ONU, 
el birmà U Thant, la Medalla de la Pau de les Nacions Unides en reconeixement a la seva trajectòria personal i el 
seu compromís amb la justícia i la pau al món. En l’agraïment, el mestre va pronunciar l’històric discurs que co-
mença amb el famós “I am a Catalan”, una memorable defensa de Catalunya, de les nostres institucions i de les 
llibertats fonamentals a la seu de les Nacions Unides en plena dictadura franquista, esdevenint una important fita 
en el camí cap a la democràcia. Posteriorment, Pau Casals va interpretar El cant dels ocells, una peça tradicional 
catalana, que el violoncel·lista va convertir en un símbol internacional de la pau. 

En homenatge al mestre, el primer dels actes d’aquest Onze de Setembre serà descentralitzat i se celebrarà el 
dijous 9 a la seva ciutat natal, el Vendrell, amb el lliurament de les Medalles d’Or de la Generalitat, la màxima 
distinció institucional de Catalunya, a les que es vol donar tota la rellevància incloent-les en els actes de la Diada 
Nacional.

L’entorn de la Vil·la Casals serà l’escenari de lliurament de la Medalla d’Or a Josefina Castellví i, a títol pòstum, a 
Arcadi Oliveres. La trajectòria, l’aportació a la societat, l’excepcionalitat i excel·lència de les figures de Castellví i Oli-
veres els fan mereixedors d’aquest reconeixement amb l’objectiu que esdevinguin un referent moral, ètic i humà 
per les generacions presents i futures. 

El segon dels actes serà el discurs institucional del president Pere Aragonès pronunciat el 10 de setembre des del 
Recinte Modernista de Sant Pau, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i reconegut per la UNESCO com 
a Patrimoni de la Humanitat. En un context marcat per la covid-19 i les seves conseqüències, el discurs del presi-
dent girarà entorn a la necessitat  de superar la crisi provocada per la pandèmia amb voluntat transformadora i 
alhora, resoldre el conflicte polític amb l’Estat a través de l’amnistia i l’autodeterminació. 

El Govern i el Parlament també participaran a l’ofrena floral a Rafael Casanova el mateix dia 11, i alhora organitza-
ran diverses celebracions i activitats arreu del país i també a les delegacions del govern a l’exterior. 

Finalment, l’acte central de la Diada tindrà lloc a Montjuïc, davant les quatre columnes de Josep Puig i Cadafalch, 
el mateix 11 de setembre, en un acte cultural que mostrarà la diversitat, pluralitat i voluntat de progrés de la cul-
tura i nació catalana. Un acte pensat per reflectir el país sencer, amb un conjunt d’intervencions artístiques que 
són la representació d’una societat on, com en un arbre i les seves fulles, les singularitats individuals conviuen i 
creen el conjunt.
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Medalles d’or de la Generalitat

Lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat a Arcadi Oliveres, a títol pòstum, i a Josefina Castellví. 
El Vendrell
 
Els actes institucionals amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya s’iniciaran dijous 9 de setembre amb el 
lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat a Arcadi Oliveres, a títol pòstum, i a Josefina Castellví. L’acte tindrà 
lloc al Vendrell, vil·la nadiua de Pau Casals. En concret, a la plaça Bach, davant del monument al mestre, obra de 
l’artista Josep Maria Subirachs.
 
La cerimònia s’iniciarà a les 20.15 hores, amb la hissada de la senyera per part de la formació de la guàrdia d’ho-
nor del Cos de Mossos d’Esquadra i la interpretació d’El cant de la Senyera, a càrrec del Cor Zóngora del Vendrell. 
Nascut el 1996 en el si de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, el Cor Zóngora està format per una trentena de 
noies, la majoria estudiants de l’escola, i dirigit per la seva fundadora, Montserrat Meneses.
 
A continuació, Núria Jar pronunciarà unes paraules sobre els guardonats. Núria Jar és una periodista freelance, 
especialitzada en ciència i salut. Col·labora habitualment amb El Matí de Catalunya Ràdio, Agència SINC, Muy 
Interesante i Revista 5w. És coordinadora del taller de ràdio del màster de Comunicació Científica, Mèdica i Am-
biental de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF). El seu últim projecte 
personal de llarg recorregut és l’audiosèrie Las científicas del coronavirus, finançada amb una beca de National 
Geographic.
 
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, lliurarà les medalles, que recolliran familiars dels dos distingits. 
Tancarà els parlaments el cap de l’Executiu i, tot seguit, la cantant Marina Rossell interpretarà l’Himne Nacional 
de Catalunya, acompanyada al piano per Xavi Lloses. Nascuda a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), el 1954, Marina 
Rossell va  començar a actuar professionalment l’any 1974 telonejant Lluís Llach, Ovidi Montllor, Maria del Mar 
Bonet… Ha gravat més de 20 discos, entre els quals Penyora (1979), que incloïa el tema La Gavina. Ha col·laborat 
i gravat autors i intèrprets com Moustaki, Montserrat Caballé, Lila Downs, Miguel Poveda,  Tete Montoliu, Luis 
Eduardo Aute, Carlos Cano, Marc Parrot, Santiago Auserón, Paco Ibáñez, Manzanita, Maria del Mar Bonet i Toti 
Soler. Entre d’altres distincions, ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi (1988) o el Premi Olof Palme pel 
seu suport a la pau (2007).
 

La Medalla d’Or de la Generalitat
El Govern va acordar el 31 d’agost atorgar la Medalla d’Or a Arcadi Oliveres “per la seva destacada trajectòria cívica, 
acadèmica i social”, i a Josefina Castellví, “per la seva destacada trajectòria com a oceanògrafa, biòloga, investiga-
dora científica i escriptora”. Amb la concessió de la Medalla d’Or a Arcadi Oliveres la Generalitat “vol honorar un 
dels referents socials més estimats de la Catalunya contemporània”. I amb la distinció a Josefina Castellví “vol ho-
norar una de les pioneres de la investigació científica a Catalunya” que, “amb la seva trajectòria i el seu talent, ha 
obert el camí a moltes dones científiques, fet que –conjuntament amb el seu prestigi i projecció internacional– la 
situen com un autèntic referent per a les noves generacions de científics”.
 
La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya és la màxima distinció honorífica que atorga l’Executiu. Es va crear 
l’any 1978 per distingir aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els 
àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic. L’any passat, la Generalitat va atorgar la Medalla d’Or a la mes-
tra i pedagoga Teresa Codina i al cantautor Lluís Llach.
 

MEDALLES D’OR DE LA GENERALITAT 
9 de setembre a les 20:15h
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Arcadi Oliveres
Arcadi Oliveres i Boadella va néixer a Barcelona el 1945 i va morir a Sant Cugat del Vallès el passat 6 d’abril. Era 
economista i va exercir la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant la dictadura franquista 
va formar part del Sindicat Democràtic d’Estudiants de Barcelona i de l’Assemblea de Catalunya.
 
Va participar en els primers moviments pacifistes com a membre de Pax Christi i en la creació del Casal de la Pau 
de Barcelona. L’estiu del 1976 va participar en l’organització de la Marxa per la Llibertat i fou detingut a la Sénia per 
la Guàrdia Civil. El 1977 va participar en la creació de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat (ACSAR).
 
Va ser president de Justícia i Pau de 2001 a 2014, cofundador de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes, pro-
motor de la banca ètica a Catalunya i participant a diferents edicions del Fòrum Social Mundial. També va formar 
part de l’Associació per la Taxació de les Transaccions i per l’Ajuda als Ciutadans (ATTAC) i de la Societat Catalana 
d’Economia. Va escriure diversos llibres i articles. També va rebre nombrosos premis i reconeixements, com el 
Premi ICIP Constructors de Pau 2017.
 
Josefina Castellví
La biòloga, oceanògrafa i escriptora Josefina Castellví i Piulachs va néixer a Barcelona l’any 1935. Es va llicenciar en 
Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona el 1957, i fou reconeguda amb un Premi Extraordinari. Aquell 
mateix any va aconseguir una beca del Govern francès per estudiar bacteris marins a la Universitat de la Sorbona. 
A París s’especialitza en oceanografia i participa de les primeres expedicions oceàniques.
 
El 1984 es va convertir en la primera dona catalana —conjuntament amb Marta Estrada— que va participar en una 
expedició internacional al Pol Sud. Aquest mateix any va ser nomenada delegada del CSIC a Catalunya i dos anys 
més tard va dirigir la coordinació de la presidència d’aquest Consell. Entre 1987 i 1994 va viure a la Base Antàrtica 
Espanyola a l’Illa de Livingston, els primers dos anys com a coordinadora de la instal·lació i entre 1989 i 1994 com a 
directora. Posteriorment, va ser gestora del Programa Nacional d’Investigació a l’Antàrtida.
 
Entre els anys 2000 i 2007 i entre el 2012 i el 2016 va formar part del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de la Generalitat de Catalunya, ocupant-ne la vicepresidència en els períodes 2004-2007 i 2012-2016. 
La seva trajectòria ha estat reconeguda amb distincions com la Creu de Sant Jordi (2003), el premi Català de l’Any 
(2013) o el Premi Nacional de Cultura (2013).
 

Medalles d’or de la Generalitat
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Medalla d’Honor del Parlament

D’ençà de l’any 2000, el Parlament de Catalunya distingeix amb la medalla d’honor personalitats que siguin me-
reixedores d’un reconeixement singular. La medalla ha estat atorgada a títol individual a figures de les disciplines 
més diverses. Els darrers anys el Parlament ha reconegut col·lectius la intervenció dels quals ha estat clau per 
ajudar la societat catalana a sobreposar-se a circumstàncies excepcionals. Enguany, la medalla vol expressar la 
voluntat d’acompanyar institucionalment els qui pateixen persecució per defensar la llibertat dels ciutadans d’es-
collir el futur del país.

La Mesa del Parlament ha acordat per majoria, a proposta de la presidenta, atorgar la Medalla d’Honor del Par-
lament en la categoria d’or a les víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen davant la causa 
general contra l’independentisme empresa arran del referèndum del Primer d’Octubre i la voluntat popular de-
fensada reiteradament al carrer i a les urnes d’autodeterminar-se i conquerir el futut nacional en llibertat.

Posteriorment a l’acte de lliurament, la Medalla d’Honor serà dipositada per primera vegada, excepcionalment, 
al Museu d’Història de Catalunya, on, d’aquesta manera, es farà present un episodi que ja és indiscutiblement 
història del país.

MEDALLA D’HONOR 
DEL PARLAMENT 
10 de setembre a les 18:00h
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Discurs institucional del President

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, farà enguany el missatge institucional amb motiu de l’Onze de 
Setembre, Diada Nacional de Catalunya, des del recinte modernista de Sant Pau, obra de l’arquitecte Lluís Domè-
nech i Montaner, un espai de referència on conviuen història i innovació.
 
Després d’acollir durant un segle les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, arran del trasllat de 
l’activitat sanitària al nou hospital, un ambiciós procés de rehabilitació ha permès recuperar el valor patrimonial i 
artístic del recinte, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 1977. Sant Pau també acull un seguit d’institu-
cions capdavanteres en els àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació. I durant la pandèmia ha acollit també 
un punt de vacunació de Covid-19.
 
21.00 hores. Emissió del missatge institucional del president amb motiu de la Diada, des del recin-
te modernista de Sant Pau. El missatge institucional del president serà retransmès per TV3 i Catalunya Ràdio.

DISCURS INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT 
10 de setembre a les 21:00h
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La Diada Nacional de Catalunya és una jornada d’autoafirmació, de manifestació de la voluntat col·lectiva de la 
ciutadania de Catalunya -plural i diversa- de construir un futur compartit. De treballar conjuntament per construir 
un país on tot, absolutament tot, sigui possible i on tothom, sense cap mena d’exclusió, pugui desenvolupar el seu 
projecte de vida amb absoluta llibertat. L’Onze de setembre és això. L’afirmació col·lectiva de que som una nació 
i que som un sol poble.

Enguany, se celebra el 50è aniversari del discurs per a la pau que el Mestre Pau Casals, el nostre català més 
universal, va fer a la seu de les Nacions Unides.

Aquell 24 d’octubre de 1971 mentre estrenava l’Himne de les Nacions Unides davant l’Assemblea General de l’ONU 
a Nova York, sense ell saber-ho, el secretari general U Thant li va lliurar la Medalla de la Pau de la institució per 
“haver consagrat la seva vida a la veritat, la bellesa i la pau, com a home i com a artista”. I és que, el combat cívic 
de Pau Casals per la pau, la democràcia, els drets humans, la justícia, la fraternitat, el medi ambient, la llengua i la 
cultura catalana i la llibertat dels pobles ha representat i representa el seu valor com a humanista de referència 
internacional. 

El Vendrell, la seva casa nadiua, el seu estimat mar de Sant Salvador, l’exili a Prada i Puerto Rico, la seva protesta 
activa i el seu ferm compromís amb la Humanitat en qüestions que en molts casos continuen vigents a la nostra 
societat són el fil conductor de les accions que es duran a terme durant l’acte. L’eix vertebrador de la proposta és 
la diversitat de la societat catalana que s’aglutina entorn a la recerca del bé comú, entorn a la recerca del benestar 
col·lectiu i la prosperitat compartida. Un conjunt de lluites compartides que defineixen la nostra manera de ser, la 
nostra manera d’entendre el món i d’interactuar amb ell, donant forma a una cultura pròpia en constant evolució 
i que sense cap mena de dubte enriquir el mosaic cultural de la Humanitat.

Aquest serà un acte dinàmic i transversal on hi trobarem propostes audiovisuals, música, dansa, pintura... i el 
missatge del Mestre, sempre latent, transmès a l’espectador a través de representants de diferents generacions, 
i especialment, a través de joves actors i actrius, un segment de la població a qui Pau Casals interpel·lava sovint 
per la seva energia, pel seu inconformisme, per la seva voluntat transformadora, per les seves ganes de llibertat.

Per acabar, voldria compartir amb vosaltres unes paraules del Mestre que ens han inspirat a tot l’equip de persones 
que, amb molta implicació i complicitat, han contribuït a fer possible aquest esdeveniment.

“Hem de pensar que som una de les fulles de l’arbre i l’arbre és la humanitat. No 

podem viure sent una fulla sense les altres. Només som una fulla, per tant hem de 

pensar en el tot, amb intel·ligència i, naturalment, quan hi ha intel·ligència, 

hi ha amor.”  

Pau Casals (Puerto Rico, 1955)

Marta Bayarri,
Directora  Artística
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Marta Bayarri

Marta Bayarri és una actriu, autora i directora catalana amb un llarg recorregut com a actriu al cinema, teatre i 
televisió. Col·labora amb l’empresa EVENTS  des de l’any 2000  en la Direcció Artística i Creativa de múltiples esde-
veniments entre els que destaca el passat mes de juliol l’acte “De la foscor a la llum” homenatge a les víctimes de 
la COVID 19, retransmès en directe per TV3.

L’any 2014 funda la productora MOMOTRUP FILMS i ha signat tres curtmetratges com a directora que han rebut 
un ampli reconeixement nacional i internacional. Al seu primer curt “Una nit” (2014) el va seguir “Fugit” (2016), que 
es va estrenar amb gran èxit, aconseguint la candidatura als premis Goya 2018. “Vaca” (2018) és el seu últim treball. 
Ha obtingut una gran acceptació internacional amb 90 seleccions oficials a 19 països. Va rebre la nominació al 
Premi Iberoamericà de Curtmetratges HBO al Miami Film Festival 2019 així com la candidatura als premis Goya 
2020 . VACA fou adquirida per la HBO i, actualment, es pot veure en la seva versió original en català a tot el territori 
nord-americà. 

Direcció 
artística 

equip artístic
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Jofre Bardagí

Jofre Bardagí va començar la seva carrera artística formant part de Glaucs l’any 1994, grup que va editar un total 
de cinc discs (tres d’estudi i dos en directe) durant els deu anys que gairebé va durar la formació. Després de la 
dissolució de Glaucs, ha seguit vinculat al món de la música. L’any 2004 va formar Nut amb exmembres del grup, 
que de moment ha editat un sol disc 14 melodies ballables i una que no. El 2014 es va materialitzar el retorn de 
Glaucs amb el disc Hem conegut la nit.

Bardagí també ha treballat al costat de Beth, Josep Thió (Sopa de Cabra), Joaquín Sabina o Serrat. També va com-
pondre l’himne dels Special Olympics l’any 2003, i la cançó “Jugarem a estimar-nos” que va representar Andorra, i 
va dur el català per primer cop a Eurovisió. Ha treballat per a teatre en diferents cançons al Tricicle, i va compondre 
i produir el tema Aquelles nits de Nadal, cançó col·lectiva que ha servit per promocionar el disc Altres cançons de 
Nadal 3. És també l’autor del tema principal de la sèrie Porca misèria de TV3, i el 2006 va ocupar-se de la direcció 
musical de la banda de la Marató.
El 2010 va presentar la seva cançó Porto el Barça dins el meu cor, interpretada per ell i d’altres cantants. El 2012 va 
participar en una festa de retrobament de Glaucs i el 2014 van treure un nou disc.

Discografia en solitari; “Jo faig cançons” (2006). És el primer disc d’estudi en solitari de Jofre Bardagí, al marge dels 
grups Glaucs i Nut. El disc compta amb la col·laboració d’antics membres de Glaucs, de Lax’n’Busto o Sidonie. Fou 
guardonat amb el Premi Enderrock a la millor cançó i la millor lletra (pel tema Jo faig cançons) i el Premi al Millor 
Disc Català de l’Any, atorgat per Ràdio 4.
Música en blanc i negre (2010)

“Hamburg” (2019), el disc fou editat per Música Global l’agost del 2019 i en ell, Bardagí hi inclou dues peces amb 
música del seu pare. Aquestes dues peces, dedicades respectivament a la seva filla i al seu pare, conviuen amb 
altres cançons, com Ignasi, que parla de l’humorista Ignatius Farray.

equip artístic

Direcció 
Musical
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equip artístic

Joan Maria Segura 

Diplomat en Magisteri per la Universitat Autònoma de Barcelona, Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l‘Insti-
tut del Teatre de Barcelona i estudia interpretació, cant i dansa a diferents escoles de Barcelona i Madrid. 
També estudia disseny floral a l’escola Savia Bruta de Madrid.
Ha estat codissenyador d’espai escènic i vestuari, director i coreògraf de la companyia Egos Teatre des del 2007 
fins el 2013. 
Ha creat l’espai escènic de l’Acte d’Homenatge a la Ciutadania que el passat juliol de 2021 la Generalitat va fer a 
Montjuïc dirigit per Marta Bayarri, de l’espectacle Cabareta de Maria Molins i Bárbara Granados al Teatre Lliure, 
de El poema de nadal dirigit per Esteve Pols al Teatre Nacional de Catalunya, d’Estranha forma de vida al Maldà 
Teatre, de Fedra, dirigida per Esteve Polls al Versus Teatre, del musical Killer, de Guillem Clua, a la Villarroel, de Lo 
tuyo y lo mío al Tantarantana, entre d’altres. 
I crea el vestuari de Les variacions Bildelberg a la Sala Trono, Killer, Fedra, Vaig de Blues de Víctor Rodrigo a la Sala 
Muntaner, No cal anar a l’Havana al Teatre de La Gleva...
Com a director ha dirigit obres de Marc Artigau, Marilia Samper, Joan Yago, Guillem Clua, Maria Molins, Egos Tea-
tre al Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Teatro Fernán Gómez, Sala Beckett, Sala Muntaner, Tantaranta-
na, Versus, entre d’altres.
Actualment és Director Adjunt i Director Resident dels musicals La jaula de las locas i Cantando bajo la lluvia di-
rigides per Àngel Llàcer.

Disseny d’Escenografia 
i Adjunt a la Direcció
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equip artístic

Albert Faura

Nascut a Barcelona. Llicenciat en Disseny d’Il·luminació a l’Institut del Teatre de Barcelona. També ha estudiat un 
curs internacional d’il·luminació del teatre organitzat pel British Council de Londres.

Treballa a nivell internacional amb directors com Josep Maria Flotats, Sergi Belbel, Bigas Luna, Nicolas Joel, Mar-
co Antonio Mareli; dissenyadors d’escenaris com Ezio Frigerio, Montse Amenós, Frederic Amat; coreògrafs com 
Cesc Gelabert i Ramon Oller; i en teatres com el Centro Dramático Nacional, el Teatre Nacional de Catalunya, el 
Festival Grec de Barcelona,   el Teatre Filarmònic de Verona, l’Òpera Nacional de Washington, l’Òpera Nacional de 
París, el Maggio Musicale de Florència, la Gran Òpera de Houston, l’Òpera Nacional de Gal·les o el Grand Théatre 
de GENÈVE

Disseny 
d’Il·luminació
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Lily Brick

El cartell de la diada és obra de l’artista Lily Brick, l’alter ego de Mireia Serra. Va estudiar el Grau Superior de dis-
seny gràfic a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. Als 24 anys, va despertar el seu interès per l’art 
de carrer. Anteriorment el seu treball s’havia centrat en la cartelleria, l’expressió gràfica, la publicitat i el disseny 
de productes. 

El juny de 2014 va assistir com espectadora en un esdeveniment que es feia al marge del riu Segre de Lleida, on 
li van reservar un espai on expressar-se i experimentar amb la tècnica de l’sprai, que va captivar-la per complet.

Set anys més tard, l’art de carrer s’ha convertit en el seu ofici. Més de 300 obres en llocs molt diferents del món 
porten la signatura de Lily. Entre les seves peces més destacables caldria mencionar els grans murals fets a Pene-
lles, Juncosa, Granadella, Alcarràs, Tremp, El Cogul, i també altres nombrosos projectes de muralisme a Barcelona, 
Martorell, Ferrol, Màlaga o Múrcia, on va exposar al Museo de Arte Contemporáneo de Murcia (MUBAM).

L’any 2017 va iniciar la internacionalització de la seva fent projectes a França, amb la seva participació en el projec-
te Hotel 128. Posteriorment van sorgir diversos projectes, entre els quals destaquem murals a Gàmbia, a l’Agència 
Espacial Europea a Holanda, a l’esdeveniment Artscape Festival a Suècia, al Techfest IIT Bombay a l’Índia, al Ree-
perbahn Festival d’Hamburg (Alemanya) i al The Hague Street Art Festival a Holanda.

Dels seus murals crida l’atenció el seu treball sobre dones amb mirada forta i intensa. Des de la seva introducció 
al món de l’street art, les principals tècniques que ha desenvolupat han sigut l’esprai, la pintura acrílica, pinzells i 
corrons.

artística de l’acte

Disseny artístic 
de la Imatge i Il·lustració

Disseny 
d’Il·luminació
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Natalia Barrientos

És una actriu de teatre, cinema i televisió catalana, especialment coneguda pel seu paper a la sèrie de TV3 Les de 
l’hoquei, interpretant el paper de Berta Figuera Terrats. Artísticament s’ha format al Col·legi de Teatre de Barcelona.

En l’àmbit teatral destaquen obres com “REFUGIATS” (agrupació Artística del Casal de Tiana), “ELS RIVALS” dirigida 
per Llàtzer Garcia, “L’AMIGA” d’Alberto Garcia Martin o “8 DONES” d’entre d’altres.

A televisió trobem produccions com “LES DE L’HOQUEI” Temporada 1 (Dir Kiko Ruiz Claverol, Marta Pahissa) i 
Temporada 2 (Dir. Kiko Ruiz Claverol, Patricia Font ) o EL DESPERTAR del director Kiko Ruiz Claverol (TV3/Barça TV).
Cal destacar el Premi CIMA TV a la Igualtat al Festival de Vitòria – 2019 per la seva intervenció a “LES DE L’HOQUEI”.

artística de l’acte
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Guim Puig

Guim Puig Mas és un jove actor català diplomat en interpretació per la prestigiosa escola Nancy Tuñón i Jordi 
Oliver de Barcelona. El 2014 va fer un curs de Performance amb Pa’ma Torrents i un 1er i 2n curs de Càmera amb 
Esteve Rovira. A Les de l’hoquei interpreta a en Lluc Ferrer. 

Va debutar al cinema sota la direcció d’Esteve Rovira i Eloi Aymerich en la pel·lícula/documental “Bon cop de falç” 
(TV3). Més tard va obtenir un dels papers principals a “White dragons and the secret crypt of Gaudí” de Ruy Balaña. 
Però el seu salt a les nostres pantalles ha estat amb dos grans projectes: “45 Revoluciones” (Bambú Produccions) 
i “Les de l’hoquei” (Brutal Media) ambdues per a Netflix. 

En l’àmbit teatral despunten obres com a “Plastilina” dirigida per Irene Hernández i Titus Andrònic dirigida per 
Dobrin Plamenov. 
Destaquem d’en Guim Puig la seva versatilitat i fragilitat, la seva energia i la seva comicitat desbordants en aquest 
jove talent. 
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Paula Vicente

Paula Vicente Mascó (2000) estudia actualment humanitats a la Universitat Pompeu Fabra mentre compagina 
la seva feina com a actriu i model. S’ha format a escoles d’interpretació com el Col.legi del Teatre, l’Estudi Laura 
Jou o Nancy Tuñón. Ha participat en series com Com si fos ahir (TV3), SKAM (Movistar+), Maricón Perdido (TNT) o 
Cucut/Torna Sara  (TV3). En teatre ha actuat a EL CHINABUM (de Berta Prieto i Lola Rosales, dirigit per Paula Ribó) 
o Eating your shit was nice (dirigit per Bàrbara Mestanza).

artística de l’acte
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BROSSA Quartet de corda

El Brossa Quartet de Corda ha mantingut una activitat constant des del 2004 fins l’actualitat, participant inten-
sament en la vida cultural i musical del país, oferint creacions i participant en multitud de festivals i cicles de con-
certs. Buscant sempre diàleg entre les diverses disciplines artístiques i estils musicals, la trajectòria del quartet  
s’ha basat en la revisió de la música clàssica amb una nova mirada, el compromís amb la música contemporània 
(estrenant obres de diversos compositors actuals) i amb la creació pròpia de músiques de gran transversalitat. 

Ha enregistrat diversos discs propis: Músiques de l’Holocaus, Cançons dels Brigadistes, Retaule d’avars, obres de 
Mestres Quadreny per a quartet de corda, Viatge d’hivern, el cicle de lieds de Schubert amb Judit Neddermann, 
Leon, tots ells amb importants gires arreu de l’estat.  

Ha incentivat la col·laboració amb músics de molt diversos estils, des de la música indie, el folk, el hiphop, tec-
nopop o el rock, i amb diverses disciplines artístiques com la dansa, el teatre, el cinema o la literatura. Sovint tam-
bé, per aprofundir en aquestes col·laboracions s’ha transformat en Col·lectiu Brossa, superant la forma clàssica 
de quartet de corda (disc i gira amb Astrud “Lo nuevo” i gira de concerts Ojos de mil años, gira de concerts amb 
“Chinnok Wind” de Maika Makovski). 

Ha participat també en projectes pedagògics tant de creació pròpia, amb “Cordes Grillades” (coproduït amb La 
Botzina) com amb Faristolitis (coproduït amb el reconegut titellaire Jordi Berran) com de producció aliena com 
“Cantània 2016” (de l’Auditori de Barcelona), enregistrant i interpretant Les desventures de Mimí de Jordi Domè-
nech.
El Brossa Quartet de Corda /Col·lectiu Brossa ha estat guardonat amb el Premi Altaveu 2011 “per haver renovat i 
refrescat repertoris clàssics i contemporanis” i el Premi Enderrock 2014 al millor disc de música clàssica del 2013. 
Fruït de tot aquest treball el 2016 va realizar un memorable concert “Com Panys” de 10è aniversari del la formació 
en el sí del Festival Grec al Mercat de les Flors. El 2017 ha rebut el premi Puig Porret per al seu disc i espectacle 
LEON, conjuntament produït amb el grup de música electrònica The Pinker Tones, que s’estrena el setembre del 
2018. Des del 2014 és formació estable resident a l’Auditori Pau Casals del Vendrell.
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23

Aurora Bauzà i Pere Jou

Aurora Bauzà i Pere Jou són compositors, intèrprets i creadors en l’àmbit de les arts escèniques. S’han format 
en música clàssica (piano clàssic i cant líric, respectivament) i han treballat en la creació musical i sonora per a 
coreògrafs, companyies i directors com Alessandro Sciarroni, Pere Faura, Sònia Gómez, Ça Marche, Sol Picó, Lipi 
Hernández o Asun Noales, entre molts altres. En l’àmbit del teatre, han composat la música de Frank (Teatre 
Lliure 2021), d’Hermafrodites a cavall (Fira Tàrrega 2021) i d’Aquella Nit (La Villarroel 2020), projecte pel qual han 
sigut recentment guardonats amb el Premi de la Crítica Catalana a millor Música original/adaptació aquest 2021. 
Pròximament estrenaran la música per a l’obra teatral La Casa del dolor, que es presentarà en temporada al TNC. 
Actualment són artistes residents al Festival TNT, on el proper octubre estrenaran el seu projecte escènic i musical 
WE ARE (T)HERE. 

artística de l’acte
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Mariona Camats 

Mariona Camats va començar a tocar el violoncel a sis anys sota el mestratge d’Anna Mora. Va continuar els seus 
estudis amb Lluís Claret i amb Julius Berger a Leopold Mozart Zentrum de la Universitat d’Augsburg. Ha obtingut 
el primer premi en diversos concursos nacionals, així com internacionals: en el Concurs Flame de París (2012), on 
també va guanyar el “Grand Prix” -, en el Concurs Internacional de Festival de Violoncel de Vic (2014) i en el Johan-
nes-Andreas-Stein Wettbewerb (2016).

També ha actuat al Festival Pau Casals 2017 de Prades, en diversos concerts a The International Holland Music Ses-
sions, al Supercello Festival 2018 de Beijing i al Festival Emergents 2019 de l’Auditori de Barcelona, entre d’altres. 
Com a solista ha actuat al costat de la Jove Orquestra Simfònica de Vallès, l’Orquestra Camera Musicae, la JONC 
Filharmonia, la Bruckner Akademie Orchestre i l’Orquestra de Cambra de Granollers. Ha actuat sota la direcció de 
Gilles Apap, Tomàs Grau, Manel Valdivieso, Jordi Mora, Guy van Waas i Joel Bardolet. L’octubre de 2016 va guanyar 
la Beca Internacional Pau Casals, atorgada per la Fundació Pau Casals. Fins a 2018 va tocar un violoncel de Marc 
Laberte (1921) per a Pablo Casals.
Des de 2019 Mariona és artista resident a Queen Elisabeth Music Chapel, sota la tutela de Gary Hoffman.

artística de l’acte
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Elena Gadel

Elena Gadel és una actriu i cantant espanyola. De mare granadina i pare extremeny, des de petita es va sentir 
atreta per la música, entrant a formar part de la coral del seu col·legi. Amb catorze anys va formar part del grup 
de gospel Masoulfield amb el que duria a terme extenses gires per Catalunya, València, Illes Balears, Aragó i fins 
i tot Andorra.

El 2002, amb 19 anys, deixa el grup en ésser triada com una de les concursants d’Operación Triunfo 2002 de TVE. 
Va ser la novena expulsada. Després de la seva sortida de l’exitós espai televisiu, aquest li va proposar com als seus 
companys editar un maxi senzill. En el cas que la seva cançó aconseguís superar les 200.000 còpies venudes, 
aconseguiria un contracte discogràfic amb Val Music.

Elena va presentar el tema “És per tu”. La cançó ven més de 100 000 còpies, que l’acrediten com Disc de Platí. Tot 
i això, al no aconseguir les vendes necessàries per a aconseguir el contracte, va unir les seves forces costat de les 
seves dues companyes d’edició, Marey i Tessa. Juntes van conformar el trio musical Lunae amb el qual Elena edita 
l’àlbum Olor de nou el 2003. El grup obté èxit amb el seu senzill estiuenc “hipnotitzades”, el qual va ser sintonia 
publicitària d’una coneguda marca en etapa estival.

El 2004, després de dissoldre Lunae, Elena començar el seu camí en el món dels musicals amb l’exitosa Mar i Cel, 
romanent en el món de teatre musical fins a l’actualitat. El 2005 el seu treball va ser reconegut amb un Premi 
Butaca a la millor actriu i una nominació als premis Fotogramas de Plata (ambdues pel seu paper a Mar i Cel).

Per aquests anys, la cantant va a diversos espais musicals monogràfics d’Operación triunfo tant a TVE com a 
Telecinco. A més, va interpretar durant diversos anys per tota la geografia espanyola el popular paper de Rizzio a 
Grease: el musical de la teva vida. Cal destacar que va compartir cartell amb altres conegudes concursants de OT 
com Edurne o Gisela

En 2017 participa a la Cantània cantada per nens de primària de diversos centres escolars. Titulat La nit dels Mal-
sons, té lloc a l’Auditori de Barcelona. En 2018 va rebre el Premi Butaca en la categoria d’actriu en musical per la 
seva interpretació en l’obra Cabaret. I el 2017 debuta en la sèrie de televisió Com si fos Ahir a TV3.

Aquest darrer any ha estat Treballant a “El Màgic d’Oz”, on la intèrpret és una de les protagonistes del clàssic que 
David Selvas i Marc Artigau han dut a la contemporaneïtat en forma de musical per a tota la família al Teatre 
Condal.
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Miss Raisa

Es diu Imane Raissali, però gairebé tothom la coneix pel seu nom artístic, Miss Raisa. Aquesta rapera establerta a 
Barcelona i les seves cançons estan causant una gran revolució dins el panorama musical pels missatges de les 
seves lletres. Imane es defineix com una dona independent que ha trobat en el rap una manera de desfogar-se 
contra les injustícies del nostre temps.

artística de l’acte
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Nel·lo C

Oriol Carcolse Marinel·lo, més conegut com Nel·lo C. És músic, cantant, compositor i productor audiovisual. 

El seu primer projecte va veure la llum el 2013, un encàrrec audiovisual de l’Ajuntament de Sabadell. L’Amor és 
Lliure’, una reivindicació de la tolerància i la llibertat sexual en forma de cançó.
Per Nadal de 2014 publica el seu primer disc en solitari, Arrels EP. Al març de 2015 presenta el videoclip de la cançó 
que dona nom al disc, Arrels. Un vídeo enregistrat entre Sabadell i Mellab (al Marroc) i que, a partir d’experiències 
de diferents amics i familiars arribats de fora, vol promoure la integració, i els valors culturals que cadascú li ha 
ensenyat a casa.

El 12 d’octubre de 2016 Nel·lo C publica Mai, una cançó que recorda el passat més tràgic del país: la Guerra Civil 
espanyola, la repressió franquista i les fosses encara presents en certes contrades. Amb un videoclip gravat al ce-
mentiri de Sabadell, vol fer reflexionar sobre la situació actual del país amb els paral·lelismes del passat.

Per a celebrar la diada de Reis l’artista publica Ruïna. El tema té un marcat caràcter reivindicatiu i aprofita aquesta 
data tan assenyalada per a fer una reflexió sobre la monarquia en ple segle XXI. 
Al març de 2017 Nel·lo C publica El Barri, filmat en una colònia minera de Sallent (el Bages). Ha estat el videoclip 
de l’artista que més impacte ha generat a la xarxa.
El 21 d’abril del 2017 torna a col·laborar amb l’Ajuntament de Sabadell per a produir el videoclip de la cançó Ningú 
regala res. La tornada de la cançó es va fer servir per a enregistrar l’anunci de promoció de l’acte Sabadell Orienta, 
una fira enfocada a l’ensenyament en la formació professional.

artística de l’acte



28

Belén Cabanes 

Belén Cabanes i Altés és una ballarina catalana que destaca per combinar les castanyoles i el flamenc amb el ball 
contemporani.

Nascuda a Vilanova i la Geltrú, inicià els seus estudis de dansa a l’escola de José de la Vega de Barcelona. El 1991 va 
obtenir el títol de ballarina pel Reial Conservatori Professional de Dansa de Madrid i acaba els estudis de castanyo-
la. La seva carrera professional inclou la participació a la Companyia de Dansa Espanyola de Barcelona (1988-1991), 
la Companyia Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar (1991-1995), realitzant gires arreu del món. Ha estat compan-
ya artística del ballarí i coreògraf José de Udaeta (1998-2007) i ha participat en diferents companyies de flamenc, 
com Flamenco Camerata, 2D1 o Talent Danza. 

Compagina els espectacles de flamenc i castanyoles amb la docència. Ha donat classes a França i Alemanya i des 
del 2003 ho fa a l’Institut del Teatre. 
El 2018 fou convidada pel ministeri de Cultura, Esports i Turisme de Corea del Sud a participar en els actes d’inau-
guració dels Jocs Olímpics de Pyeongchang.

Durant la seva carrera artística ha rebut nombrosos premis i reconeixements: el 1997 va guanyar el primer premi 
en el “VI Certamen de coreografía de Danza Española y Flamenco” (Madrid) amb coreografia de Carmen Luque; 
el 2000 va rebre el segon premi en el “IX Certamen de coreografía de Danza Española y Flamenco”, amb la coreo-
grafia Costumbre de Juan Carlos Lérida i el “Premio a la bailarina Sobresaliente”; i el 2004 guanyà el “Premio de la 
crítica” amb l’espectacle El Secreto de la castañuela al Festival de Jerez
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Andrés Corchero 

Andrés Corchero Salgado és un ballarí i coreògraf manxec resident a Catalunya des de 1962. Des de l’any 1963 re-
sideix i desenvolupa el seu treball a Catalunya. 

Premi Nacional de Dansa 2003 concedit per la Generalitat de Catalunya per tota la seva trajectòria professional i 
per la seva obra El bufó sota la tempesta. 
Premi “Al pas de la Tarda 92” de Ràdio Nacional d’Espanya pels seus espectacles multidisciplinars conjuntament 
amb Feliu Formosa. 
Premi Aplaudiment 2001- Premi FAD Sebastià Gasch de les Arts Escèniques, conjuntament amb Agustí Fernán-
dez, per a l’espectacle “A modo de esperanza” 
 Explorador incansable dels llenguatges del cos, entre 1980 i 1985 estudia teatre, circ, mim contemporani i clown; 
i és actor en diversos espectacles de teatre i circ. En aquests anys es forma també amb Albert Vidal, Odin Teatret 
i Shushaku i Dormu Dance. 

Al llarg de la seva trajectòria, Andrés Corchero ha col·laborat estretament amb artistes de diverses disciplines. En-
tre les més destacades estan: el 1993 amb l’artista plàstic Jordi Rocosa. El 1998 amb el pianista Agustí Fernández 
amb qui col·labora durant diversos anys creant, entre d’altres, els espectacles  “Hara” (1999), “A manera de espe-
rança” (2001), o “Invocacions” (2005) (aquest últim en col·laboració amb el cantaor Miguel Poveda ). Aquest mateix 
any s’uneix a Joan Saura, Agustí Fernández i Liba Villavecchia com a cofundador del col·lectiu d’improvisació IBA, 
fomentant l’art de la improvisació entre músics i ballarins i organitzant el festival IMPROVISA 2000 i 2001 a l’Espai 
de Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya. 
Arrel d’aquest fet, comença una llarga i fructífera col·laboració amb el músic Joan Saura, que es converteix en 
una peça clau dins la seva trajectòria: Al costat d’ell, crea tant peces de composició musical com “Encarnació i el 
silenci” (2003), “ Present Vulnerable “(2009) i” Odori gokoro “(2011), com infinitat d’espectacles d’improvisació lliure. 
Juntament amb Oguri, posen en marxa un projecte de creació contínua anomenat “My neighbor sky”, que ha 
estat presentat a Los Angeles (Estats Units, març 2012), al Centre de Creació l’Animal a l’esquena (Celrà, octubre 
2012) i al Pavelló Mies Van der Rohe de Barcelona (Festival Grec de Barcelona 2013). 

El gener de 2020 estrena juntament amb la seva filla Rita Corchero el solo “Absències”, al Mercat de les flors de 
Barcelona . 
En l’àmbit de la formació, Andrés Corchero segueix la tasca pedagògica i de difusió del Body Weather que va ini-
ciar fa més de 30 anys i imparteix classes regulars i tallers intensius arreu del món. 
Des de 1998 és professor a l’Escola Superior d’Art Dramàtic i al Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del 
Teatre de Barcelona. 
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Cor de Teatre de Banyoles

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora.

Un grup de cant coral que trenca esquemes, que canta un repertori polifònic, però sense partitures i trenca amb 
la distribució característica d’aquestes formacions sobre l’escenari per incorporar moviment, acció i recursos pro-
pis de l’àmbit teatral.

Un grup vocal format per més d’una vintena de cantants que interpreten peces de tots els temps a cappella, des 
del renaixement fins al pop-rock, amb una interpretació marcada per l’humor que converteix les propostes en 
emocionants i divertides.

La companyia treballa des de fa gairebé 20 anys en la recerca de noves sonoritats, experimenta amb el seu po-
tencial expressiu i la interpretació. Ha portat la seva veu per tot el territori europeu, actuant en teatres, esglésies i 
auditoris, també s’ha atrevit a cantar sobre plataformes mòbils circulant pels carrers, des dels balcons o ha innovat 
amb accions sorpresa (flashmob) en llocs públics. Cor de Teatre és molt més que un grup vocal, és una companyia 
que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic i que ha estat molt ben considerada.

Durant aquests últims anys s’ha consolidat com a companyia estable, ha estat plataforma de nous artistes i s’ha 
professionalitzat en els diferents formats, sempre treballant per a la producció d’espectacles musicals, vocals i 
polifònics a cappella. L’any 2010 assumeix un nou repte amb la interpretació i producció de l’espectacle “Operetta” 
de Jordi Purtí, el que marcarà un abans i un després en l’evolució de la companyia.

Cor de Teatre ha estat nominat i premiat en diverses ocasions (Premis Max, Premi Butaca, Unnim de teatre, entre 
d’altres) i ha realitzat gires internacionals amb els seus espectacles. Actualment està en fase de creació de la seva 
nova proposta, que es presentarà pròximament. Cor de Teatre s’ha endinsat també en la creació d’una escola de 
formació per a joves intèrprets, assegurant la continuïtat de la companyia i perseguint un impacte positiu i espe-
rançador en la nostra societat.
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Liant la Troca

Són un col·lectiu de Dansa Integrada constituït l’any 2011 a partir dels tallers dirigits per Jordi Cortés i que va orga-
nitzar Patrícia Carmona en l’espai la Troca de Roca Umbert de la ciutat de Granollers.
El grup està compost per persones amb diferents capacitats, tant artístiques com motrius. Per aquesta raó, apro-
pa a l’espectador, sense voler, a conceptes com Capacitat, Integració, Accessibilitat i Inclusió, esborrant de la seva 
ment conceptes com Discapacitat, Rebuig, No accessible, Segregació ...

Els components del grup vénen de diferents àmbits socials, però coincideixen en la necessitat d’expressar-se mi-
tjançant l’art i el moviment, sigui quina sigui la seva capacitat física.
Alguns dels seus espectacles són; Aquí no baila ni Dios, Desfasats, Carn, cendra i somni, SIN-CON-TACTO, El último, 
Medul.la, Los Nadie i P.I.B.
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Cris Juanico

Cristòfol Juanico Alzina, de nom artístic Cris Juanico. És un músic menorquí que va ser membre i un dels compo-
sitors de Ja t’ho diré, i actualment forma part de Menaix a Truà i també edita treballs en solitari. 

Amb el grup “Ja t’ho diré” , Juanico va gravar 6 discs, i amb ells va ser guardonat, entre d’altres, amb el Premi 
Ramon Llull, per ser un referent de Menorca a fora de l’illa, o el premi Millor disc de l’any 1998 de Ràdio 4 pel seu 
disc “Un Ram de Locura”. També forma part de Menaix a Truà, juntament amb Toni Xuclà i Juanjo Muñoz (Gossos), 
amb els quals ha enregistrat 3 discs. A part d’això, va formar part de La Banda Impossible, ha realitzat diverses pro-
duccions musicals per a diferents formacions (Van de Kul, Inventari, 4 de Copes, etc.) i ha col·laborat amb diversos 
artistes (S’Albaida, Toni Xuclà, Pep Poblet, Gossos, Marisa Rojas, etc.). 

Col·labora amb la Fundació Tabaluga, dedicada a l’ajut de nens desfavorits, cantant les cançons a la versió cata-
lana del CD-llibre infantil Tabaluga viatja buscant el seny (2003), del que s’ha fet també un espectacle infantil en 
format d’audició didàctica, on el tenor Josep Carreras hi ha posat la veu en la narració. Des del 2002 és el respon-
sable del segell discogràfic i dels estudis de gravació AUMÓN, a través dels quals ja s’han fet diferents produccions 
musicals (Jo sé una cançó, volums 1, 2, 3 i 4) i per on han passat diferents artistes de Menorca (Inventari, S’Ensam-
ble, Agrupació Musical de Ciutadella, etc.). 

L’any 2004 Juanico comença una nova etapa en la seva vida artística editant el seu primer disc en solitari “Memòria”.  
Per al seu proper treball en solitari (Vola’m a sa lluna, 2006) Juanico feu una tria de grans cançons clàssiques de 
tots els temps, com ara “Fly me to the moon”, “Fever”, “Laura” o “I’ve got you under my skin” que havien interpretat 
artistes de la talla de Frank Sinatra, Cole Porter, Ella Fitzgerald, etc. Feu la traducció de les lletres al català, posant-li 
com a títol al CD. Degut a l’èxit d’aquest treball, en tragué un segon anomenat Tot de mi (2008) amb temes com 
“Love me tender” d’Elvis Presley, “I’m your man” de Leonard Cohen o “Moon river” de Henry Mancini, entre d’altres. 
El 2010 edità un nou treball amb els Mags de Binigall, però amb uns renovats components: Pedres que rallen és 
un disc on el mateix Cris Juanico reafirma el retorn als seus orígens, com va ser l’esperit rocker amb els Ja t’ho diré. 
“Dues Pedres” (2011) i “Un món de nadales” (2013) foren els seus següents treballs i, finalment, a principis de 2015 
va presentar el seu darrer treball, “F(a)usta”. 
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Alba Carmona

Alba Carmona García és una cantant i compositora espanyola formada com a intèrpret de cant flamenc i cantant 
de músiques tradicionals. Filla de pares malaguenys, per influència de la seva mare, aficionada al flamenc, inicia el 
seu camí en el ball flamenc formant-se a la Casa d’Andalusia de Cerdanyola de Vallès, on resideix fins que es tras-
llada a San Fernando. Compagina el ball amb l’aprenentatge del cant flamenc treballant com a corista en diversos 
grups catalans i exercint de “cantaora” per ball en diversos “tablaos” de Barcelona,   entre ells Tarantos i El Carme. 
Més tard, ingressa a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), amb professors com José Miguel Cerro “El 
Chiqui de la Línea” i els germans Rafael i Juan Manuel Cañizares. Rep també classes de Juan Ramón Caro, Vicky 
Romero, Arcàngel, Pedro Javier González, Ana Finger, Esperanza Fernández, entre d’altres.

Es llicencia el 2009 en el Grau Superior de Música com a intèrpret de cant flamenc, sent la primera persona a rebre 
aquest títol. En 2005 va ser triada per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,   per elaborar una síntesi de veu 
cantada dels ordinadors Yamaha. L’any 2006 va gravar Dolça Catalunya, al costat de Pedro Javier González per a 
una campanya de l’Ajuntament de Barcelona.1

A finals de juliol de 2011 es va anunciar la incorporació d’Alba Carmona com a nova vocalista del grup musical Las 
Migas, després de la marxa de Sílvia Pérez Cruz. Segons algunes crítiques, un aire fresc, un toc més canalla i més 
flamenc a la formación.
En 2016 realitza una gira amb Las Migas per Estats Units, Canadà, Jamaica i Cuba. Al novembre de 2016 presenten 
el nou disc del grup: Vine Amb mi amb Alba Carmona com veu.
El febrer de 2018 abandona el grup Las Migas per emprendre la seva carrera en solitari i a finals d’aquest mateix 
any publica el seu primer disc com a solista (novembre de 2018) amb temes de la seva autoria principalment, pro-
duït pel seu marit el guitarrista flamenc Jesús Guerrero, amb el títol d’Alba Carmona.
Avui en dia continua oferint concerts i compta amb la companyia d’artistes com Marta Robles.

artística de l’acte
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Kelly Isaah

Cantant solista del grup KOERS, és conegut al nostre país per ser el flamant guanyador de “La Voz 2020” que 
després del seu pas pel programa ha aixecat un gran enrenou entre l’audiència i no ha deixat indiferent a ningú.
El seu últim treball “Un Somni” té una combinació de ritmes i melodies de diferents dècades i de diferents estils. 
Des del Disc dels 70, el Funk dels 80, i fins el toc de Pop Modern actual.

És una barreja de sentiments. És dedicació, treball, constància, passió i com no, és un somni. Defineix l’estat actual 
de l’artista, agraït i ple de vida, amb moltes ganes de volar però amb els peus a terra. És optimisme, tot i el difícil 
moment en el qual estem tots, no podem deixar de somiar i de viure. El seu missatge pretén animar els oients a 
no parar mai, a seguir somiant i sobretot a seguir treballant amb el cor, amb determinació i amb molta il·lusió. Un 
gran potencial que no deixarà indiferent.

artística de l’acte
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Cor de Noies de l’Orfeó Català

Va ser fundat l’any 2000 per Lluís Vilamajó, que el va dirigir durant els primers set anys. Des de llavors Buia Reixach 
i Feixes n’és la directora i Josep Surinyac el pianista. Està integrat per joves de setze a vint-i-cinc anys, la majoria 
de les quals es van iniciar als cors infantils de l’entitat.

Ha treballat amb els directors X. Sans, J. Busto, P. Ll. Biosca, X. Puig i X. Pastrana (Cor Simfònic Femení de Catalun-
ya), M. Minkowski (El trencanous, Palau 100), Diego Martin-Etxebarria (Els planetes, Holst), E. van Tiel (Harry Potter 
i la pedra filosofal), M. Valdivieso (“La Venècia de Vivaldi” i Tercera Simfonia deMahler) i Norman Huynh (Harry 
Potter i la cambra secreta); i amb l’organista David Malet, i l’Orquestra Camera Musicae, Vespres d’Arnadí, Les Mu-
siciens du Louvre, Orquestra Simfònica del Vallès i Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

Ha actuat arreu de Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol, Alemanya, França i Eslovènia. El 2005 va rebre el segon 
premi (modalitat cors de noies) del Festival Internacional de Cantonigròs. Ha enregistrat els CD Viatjant... (2004) i 
Germinans (2011). La temporada 2016-17 va participar en el Projecte Heimat, juntament amb la formació femenina 
Mädchenchor Hannover, sota la direcció de Simon Halsey.

Dels seus darrers projectes, cal destacar la interpretació de Considering Matthew Shepard de Craig Hella Johnson 
amb l’Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau i els cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, dirigits per Simon Ha-
lsey; la participació al Festival de Música Antiga dels Pirineus amb el programa “Ressons de l’antiga Europa”, i la 
interpretació de l’òpera El monstre al laberint de Jonathan Dove, al costat de tots els cors de l’Orfeó Català i la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Simon Halsey, al Festival Grec 2018.

artística de l’acte
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9.00 hores. 
Ofrena floral del Govern davant el monument de Rafael Casanova. Barcelona.
 
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçalarà l’ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casa-
nova de Barcelona.

9.05 hores

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, encapçalarà l’ofrena floral de la mesa del Parlament al monument de 
Rafael Casanova.
 

13.30 hores.
Ofrena floral davant la tomba del president Irla. Sant Feliu de Guíxols.

Pere Aragonès presidirà l’acte institucional amb motiu de la Diada que es farà davant la tomba del president Jo-
sep Irla i Bosch,  al cementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols, vila natal del polític català. L’acte comptarà amb 
l’acompanyament musical de l’Orquestra de Cambra de la ciutat.

22.00 hores. 
Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
Les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch. Montjuïc. Barcelona
 

El Govern i el Parlament de Catalunya organitzen conjuntament l’acte institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya que se celebrarà el mateix dia 11, a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc, i que 
enguany té com a eix vertebrador el 50è aniversari del discurs de Pau Casals davant l’Assemblea General de 
l’ONU, reivindicant així els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la frater-
nitat.
 
L’acte, amb la direcció artística de Marta Bayarri i la direcció musical de Jofre Bardagí.

Dissabte, 11 de setembre

agenda d’actes de la Diada
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Girona
Dissabte, 11 de setembre
11 hores. 
Claustre de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, 4-5). Girona
 
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya organitzat conjuntament per la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona. Comptarà amb parlaments de la delegada del 
Govern a Girona, Laia Cañigueral; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; i Miquel Noguer, president de la Diputa-
ció de Girona. També hi haurà l’actuació musical a càrrec de professorat del Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona. L’acte serà retransmès en directe per la Xarxa de televisions locals de les comarques 
gironines.
 

D’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores. 
Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1). Girona

Jornada de portes obertes.

Tarragona
Dilluns, 6 de setembre
19 hores. 
Pista poliesportiva (Carrer doctor Sastre Piquè, s/n). Marçà.
 
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya organitzada per la delegació del Govern a Tarragona. Comptarà 
amb parlaments de la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès; el president de Consell Comarcal del Prio-
rat, Xavier Gràcia; i l’alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, farà la glossa. 
L’acte finalitzarà amb una actuació musical i la participació de dues corals.

Lleida
Divendres, 10 de setembre
19 hores. 
Plaça dels Apòstols de la Seu Vella. Lleida

Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 2021 organitzat per la Delegació Territorial del 
Govern a Lleida, la Paeria i la Diputació de Lleida. Comptarà amb parlaments de la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà; del delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé; del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; i 
del paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo. Es farà una ofrena floral i s’interpretarà l’himne nacional de Catalunya. 
Durant l’acte s’interpretaran peces musicals a càrrec d’Heura Gaya.

ACTES DE LA DIADA ORGANITZATS A LES DELEGACIONS

agenda d’actes de la Diada
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Alt Pirineu i Aran
Divendres, 10 de setembre

17.30 hores. 
Refugi del Gall Fer. Bosc de Virós.

Acte commemoratiu organitzat per  la delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran, l’Ajuntament d’Alins i la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la col·laboració del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Intervin-
dran el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; l’alcalde d’Alins, Manel Pérez; i un representant de la 
Federació d’entitats excursionistes de Catalunya (FEEC), i hi haurà una conferència de l’escriptor Pep Coll. Durant 
l’acte es comptarà amb l’actuació musical del guitarrista Soul Mountain.

Terres de l’Ebre
Dijous, 9 de setembre

19 hores. 
Plaça dels Dolors. Tortosa

Acte institucional organitzat per la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre que comptarà amb un discurs del 
delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, i la conferència de l’expresidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. Es clourà amb l’actuació musical del violoncel·lista David Rebull Chavarria.

Madrid
Dimarts, 21 de setembre

19.30 hores. 
Jardins de la Delegació a Madrid.

Acte institucional organitzat per la delegació del Govern a Madrid.

agenda d’actes de la Diada
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Amb motiu de la celebració de la Diada Nacional, aquest any per primera vegada més de trenta edificis i espais 
emblemàtics d’arreu de Catalunya celebraran jornades de portes obertes els dies 11 i 12 de setembre. D’aquesta 
manera, se sumen a les habituals visites obertes que tradicionalment s’han fet aquest dia al Palau de la Genera-

litat i al Parlament de Catalunya.

PORTES OBERTES – 11 i 12 de setembre

agenda d’actes de la Diada

Lloc Horari Cost Inscripció prèvia

Parlament de Catalunya
(Parc de la Ciutadella, s/n. Barcelona)
Només dia 11 de setembre)

10 a 14 hores
Gratuït

--

Palau de la Generalitat. 
(Pl. de Sant Jaume, 4. Barcelona) 
Només el dia 11 de setembre

10 a 14 hores Gratuït --

Aeroport Lleida -Alguaire
Adreça (Carretera de l’Aeroport, s/n, 
Alguaire, Lleida)

Dissabte de 
9 a 17 hores. 

Diumenge de 9 
a 14 hores

Gratuït --

Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya
(Parc de Montjuic, s/n, Barcelona)

Dissabte de 
9 a 17 hores. 

Diumenge de 
9 a 14

Gratuït
Inscripció prèvia al web 

https://www.icgc.cat/

Institut Català de les Dones
(Plaça de Pere Coromines, 1, Barcelona

9 a 14 hores Gratuït

Inscripció prèvia al  web i sense ins-
cripció prèvia

https://dones.gencat.cat/ca/inici

Institut Català de la Salut
(Gran Via de les Corts Catalanes, 587. 
Barcelona)

De 10 a 14 hores Gratuït

Inscripció prèvia al web

https://ics.gencat.cat/ca/actualitat/
jornada-de-portes-obertes-a-linsti-

tut-catala-de-la-salut/

Museu Nacional d’Art de Catalunya - 
MNAC
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc, 
Barcelona)

10 a 19 hores Gratuït --

https://www.icgc.cat/
https://dones.gencat.cat/ca/inici  
https://ics.gencat.cat/ca/actualitat/jornada-de-portes-obertes-a-linstitut-catala-de-la-salut/
https://ics.gencat.cat/ca/actualitat/jornada-de-portes-obertes-a-linstitut-catala-de-la-salut/
https://ics.gencat.cat/ca/actualitat/jornada-de-portes-obertes-a-linstitut-catala-de-la-salut/
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Lloc Horari Cost Inscripció prèvia

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
MNAC

10 a 19 hores
Gratuït

--

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya (MNACTEC)
(Terrassa - Castellar de N’Hug - 
Esparreguera – Ripoll)

10 a 19 hores Gratuït --

Castell de Cardona
(Parador Nacional Turisme, 506, Cardona

10 a 19 hores Sí
Inscripció prèvia al web 

http://cardonaturisme.cat/ca/que-fer-
hi/castell-de-cardona/

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig 
(Bellpuig, Lleida)

10 a 18:30 hores Sí

Taquilles. Informació: Tel. 973 320 292 
o correu electrònic:

bellpuig.cultura@gencat.cat

Castell de la Pobla de Claramunt
(Castell de Claramunt, s/n, 08787 La Pobla 
de Claramunt)

10 a 18:30 hores Sí
Taquilles. Informació: Tel. 938086075

o correu electrònic 
claramunt.cultura@gencat.cat

Conjunt rupestre de la Roca dels Moros 
del Cogul 
(Camí d’El Cogul a Albagés, km 1 25331 El 
Cogul)

10 a 20 hores Sí
Taquilles. Informació: Tel. 672445990 

o correu electrònic 
reservescogul.acdpc@gencat.cat

Reial Monestir de Sants Creus 
(Plaça de Jaume el Just, s/n, Santes Creus)

10 a 19 hores Sí
Taquilles. Informació: tel 977 638 556 

o correu electrònic 
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Cartoixa d’Escala Dei. La Morera de 
Montsant 
(Camí de la Cartoixa, s/n Escaladei - La 
Morera de Montsant)

10 a 20 hores Sí
Taquilles. Informació: tel 977827006 

o correu electrònic 
escaladei.cultura@gencat.cat

Castell de Miravet 
(Camí del Castell, s/n Miravet)

10 a 20 hores Sí
Taquilles. Informació: tel 977407368 

o correu electrònic 
miravet.cultura@gencat.cat

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 
(Carrer Abadia, 4 Vilabertran)

10 a 17:30 hores Sí
Taquilles. Informació: tel 972508787 

o correu electrònic 
vilabertran.cultura@gencat.cat

Conjunt Monumental de Sant Pere de 
Rodes 
(Camí del Monestir, s/n El Port de la Selva)

10 a 20 hores
Consultar 
al centre

Taquilles. Informació: Tel 972387559 
o correu electrònic 

reservesspv.acdpc@gencat.cat

Estudi – Taller de Carles Fontseré.
Adreça 
(Disseminat,1-12 (Can Tista- Montguix) 
Porqueres

Concertar visita Sí

Reserva prèvia per correu electrònic a: 
Biblioteca Carles Fontserè 

(biblioteca@porqueres.cat / 972 583 
898) i/o Oficina Turisme de Banyoles 

(turisme@ajbanyoles.org / 
972 583 470).
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Lloc Horari Cost Inscripció prèvia

Casa Museu Rafael Casanova 
(Carrer Rafael Casanova, 8. Moià)

10:30 a 
18:00 hores

Sí
Taquilles. Informació: Tel 938209134 o 

correu electrònic rafaelcasanova

Casa Museu de Prat de la Riba 
(Plaça Prat de la Riba, 7 Castellterçol)

10 a 17:30 hores
Consultar 
al centre

Taquilles. Informació: Tel 938666362 
o correu electrònic 

pratdelariba.cultura@gencat.cat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - MAC
(Barcelona – Olèrdola – Empúries – Girona 
– Ullastret)

10 a 19 hores Gratuït Inscripció prèvia al web

Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona - MNAT
(Tarragona, Constantí, Altafulla)

9:30 a 
20:30 hores

Gratuït Inscripció prèvia al web

Museu d’Art de Girona 
(Pujada de la Catedral, 12. Girona)

10 a 19 hores Gratuït Taquilles

Museu d’Història de Catalunya 
(Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona)

10 a 19 hores Gratuït
Sense inscripció prèvia, amb control 

d’aforament

Turó de la Seu Vella
Castell del Rei. Lleida
Seu Vella, 25002 - Lleida

10 a 15 hores Sí Taquilles

Castell de Gardeny
(Turó de Gardeny, s/n. Lleida)

10 a 14 hores Sí Taquilles

Espai Macià – Les Borges Blanques
(Plaça Ramon Arqués, 5. Les Borges Blan-
ques)

10 a 14 hores Sí Taquilles

Espai Lluís Companys 
(Pl. Vila, 1, Tornabous)

10 a 14 hores Sí Taquilles

Església de Sant Domènec 
(Carrer Major, 115. Cervera)

11 a 14 hores i de 
18 a 20 hores

Sí Taquilles

Museu de Solsona Diocesà i Comarcal
(Plaça Palau, 1. Solsona)

11 a 14 hores Sí Taquilles

agenda d’actes de la Diada
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Lloc Horari Cost Inscripció prèvia

Museu Diocesà d’Urgell
(Plaça del Deganat, La Seu d’Urgell)

10 a 13 hores Sí Taquilles

Museu de la Conca Dellà-Isona
(C/ del Museu,4. Isona)

11 a 14 hores Sí
Visites guiades amb reserva prèvia al 

tel 973665062

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Adreça (Carrer del Camp, 22-24. Esterri 
d’Àneu)

12 a 14 hores Sí Taquilles

Museu de Guissona
(Carrer del Tint, Guissona)

10 a 14 hores Sí Taquilles

Museu Comarcal de l’Urgell 
(c/ Major, 11. Tàrrega)

11 a 14 hores i de 
17 a 20 hores

Sí Taquilles

Museu Comarcal de Cervera
(C/Major, 115. Cervera)

11 a 14 hores Sí Taquilles

Musèus dera Val d’Aran
(Carrer Major, 26. Vielha e Mijaran)

10 a 13 hores Sí Taquilles

Museu Hidroelèctric de Capdella 
(Av. dels Avets, 1. La Central de Capdella)

11 a 14 hores Sí Inscripció per la web o taquilles

agenda d’actes de la Diada
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#Diadaalmón: 
Tots els actes de les delegacions del Govern a l’exterior 

Les delegacions del Govern a l’exterior han preparat una quinzena d’activitats per portar la Diada Nacional arreu 
del món. La celebració d’enguany, marcada encara per la COVID-19, combina actes presencials amb aforament 
reduït, amb d’altres de telemàtics o en format híbrid.
 
A més de fer referència a la vida i obra de Pau Casals, molts actes inclouran homenatges a d’altres catalans i ca-
talanes que han deixat petjada arreu del món, com ara l’escriptora Aurora Bertrana a Suïssa, el comte Ramon de 
Vilana-Perles a Àustria o els exiliats republicans a Mèxic. En el terreny cultural, destaca l’estrena del festival Cata-
lan Sounds, organitzat per les delegacions a Mèxic, l’Argentina i els Estats Units per apropar la música catalana a 
l’Amèrica Llatina i els Estats Units, a més dels concerts de Beth a Brussel·les, Andrea Motis, a Roma, o Anaïs Vila, 
a Lisboa.

6 de setembre
Delegació del Govern a Suïssa  

L’acte institucional, encapçalat pel delegat del Govern a Suïssa, Gabriel Boichat, és un homenatge a l’escriptora 
i violoncel·lista catalana Aurora Bertrana. Compta amb una xerrada entre la presidenta de la fundació Prudenci 
Bertrana i exconsellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i l’escriptora i filòloga Adriana Barcia.

9 de setembre
A les 18h
Delegació del Govern davant la Unió Europea

L’acte institucional, de petit format, estarà encapçalat pel delegat del Govern davant la Unió Europea, Gorka Knörr, 
i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Comptarà amb una xerrada del periodista Josep Maria 
‘Txatxo’ Benet i un concert de la cantant Beth.
 

Delegació del Govern a Itàlia

L’acte, encapçalat pel delegat del Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, comptarà amb un concert de jazz amb Andrea 
Motis amb aforament limitat.
 

Delegació del Govern als Balcans

Al llarg d’aquesta setmana la Delegació compartirà a les seves xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) un 
joc de preguntes sobre Catalunya adreçat a la població dels Balcans. El premi seran dues entrades per l’obra de 
teatre “Encara hi ha algú al bosc”.
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Delegació del Govern als Països Bàltics

La delegada del Govern als Països Bàltics, Eva Cylwik, mantindrà briefings temàtics amb representants de think 
tanks i mitjans de comunicació dels Països Bàltics i Polònia, en una sèrie de trobades sota el lema “11 topics for 
11th september”.
 

11 de setembre
Delegació del Govern a l’Europa Central

La Delegació del Govern a l’Europa Central dedicarà la Diada al comte Ramon de Vilana-Perles, que va ser mà 
dreta de l’emperador Carles VI i un dels catalans més influents del Sacre Imperi Romanogermànic. Acompanyats 
de la delegada del Govern a l’Europa Central, Krystyna Schreiber, els alcaldes d’Oliana i de Biedermannsdorf sege-
llaran un acord de cooperació entre els dos municipis.

Delegació del Govern al Regne Unit
La Delegació del Govern al Regne Unit celebrarà un acte a l’aire lliure, amb la presència de totes les oficines de la 
Catalonia House (ACCIÓ, ICEC, l’Institut Ramon Llull i l’Agència Catalana de Turisme), que encapçalarà el delegat, 
Sergi Marcén.

Delegació del Govern a Portugal

La Delegació del Govern a Portugal celebrarà un acte institucional encapçalat pel delegat, Rui Reis, que comptarà 
amb un intercanvi d’experiències professionals artístiques entre catalans residents a Portugal i viceversa. Hi par-
ticiparà la realitzadora audiovisual Inês Peixoto, el fotoperiodista Enric vives-Rubio i el productor i músic Jaume 
Pradas. La vetllada es clourà amb un concert d’Anaïs Vila.

Delegació del Govern a Mèxic

La Delegació del Govern a Mèxic farà un homenatge a l’exili republicà, amb un reconeixement a refugiats cata-
lans vius que encapçalarà el delegat Lleïr Daban. També s’inaugurarà l’exposició “La Huella catalana en México”. 
I arrencarà el festival Catalan Sounds, organitzat per les delegacions de Mèxic, l’Argentina i els Estats Units, amb 
el concert del grup Roba Estesa.

Delegació del Govern als Estats Units

La Delegació del Govern als Estats Units i el Canadà ha organitzat una projecció del primer concert del festival 
Catalan Sounds, amb el grup Roba Estesa, per a la comunitat catalana de Washington DC. A més, el dia 14 de 
setembre es farà una recepció a la seu de la Delegació, on es presentarà una experiència immersiva de mapping 
que recull els elements més destacats de la cultura catalana.
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Delegació del Govern a l’Argentina

La Delegació del Govern a l’Argentina farà un homenatge a “la petjada catalana a l’Amèrica del Sud”, de la mà de 
les 30 comunitats catalanes a la regió i els estudiants de català.

Delegació del Govern a Tunísia

La Delegació del Govern a Tunísia celebrarà la Diada en format telemàtic, amb el llançament de diferents càpsu-
les de vídeo per apropar la història i la cultura catalanes al Magrib. L’historiador Agustí Alcoberro explicarà els orí-
gens de la Diada, el cantant catalano-algerià Yacine Belahcene tocarà una peça dedicada i Mohamed Suleiman, 
director de l’Orquestra Àrab de Barcelona, oferirà una versió d’“El Cant dels ocells”.

Delegació del Govern a Alemanya

La Delegació del Govern a Alemanya celebrarà telemàticament la Diada amb un discurs institucional de la dele-
gada Marie Kapretz i un concert enregistrat de Carles Cases (piano) I Sveta Tovstukha (xel·lo).
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