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MÚSIQUES EN FEMENÍ
D’abril a juny de 2021



MÚSIQUES EN FEMENÍ 

Divendres a les 20 h

MARIA JAUME  
30 d’abril 

Intèrpret: Maria Jaume · guitarra i veu 
Guanyadora del Sona 9 2020, el prestigiós concurs de la revista Enderrock que reconeix 
i premia els nous valors de la música catalana moderna. La jove mallorquina presenta el 
seu disc de debut Fins a maig no revisc, produït per Pau Vallvé. Propera i sincera, crua 
i transparent, el seu folk acústic estén un pont entre les grans cantautores de l’indie 
contemporani i la fecunda escena mallorquina actual. En aquest concert ens mostrarà la seva 
cara més íntima, amb temes introspectius però també amb hits pop i algun divertimento. 

EVA VERDE I PUBIO DELGADO 
14 de maig 
Intèrprets: Eva Verde · veu, Publio Delgado · guitarra
Escoltarem temes del seu darrer àlbum Unexpected. Un recull de cançons, quasi totes 
originals d’aquests dos artistes. Peces que parlen de trobades i amistats inesperades, on 
veurem reflectida la música que els ha unit: el folk, el jazz, el fado i la cançó mediterrània, amb 
influències com Bonnie Raitt, Amália Rodrigues, Joni Mitchell i James Taylor.



LIA SAMPAI 
28 de maig 

Intèrprets: Lia Sampai · veu , Adrià Pagès · guitarra 
Amagatalls de llum és el segon treball, acabat de  publicar, de la cantautora d’arrels mediter-
rànies. Des de la senzillesa i la complicitat Sampai i Pagès construeixen relats que abracen 
el món personal i el social, arribant als racons més íntims i fràgils. Treballant junts des de 
2018, han guanyat diversos premis com el Certamen Nacional de Joves Cantautors d’Elx. 
Gaudirem doncs del talent de dos músics dedicats en cos i ànima a la cançó.

MAGALÍ SARE I MANEL FORTIÀ 
11 de juny 

Intèrprets: Magalí Sare · veu , Manel Fortià · contrabaix
Donarem la benvinguda a l’estiu amb un concert molt especial. Escoltarem sobretot te-
mes de Fang i núvols, el darrer treball de Sare i Fortià. Un joc constant que experimenta 
i capgira els ritmes i les melodies de les músiques folklòriques catalanes, de la Península 
Ibèrica i de Sud Amèrica; també amb composicions pròpies i una bona dosi d’improvisació 
i energia.
El concert es realitzarà al pati de La Casa Elizalde.



ADREÇA HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21h

MAPA

Districte de
l’Eixample

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Ús de mascareta obligatori.
Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.

Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.


