
Auditori de La Unió Filharmònica d’Amposta. Dissabtes a les 20 h.

Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta

26è



MARTA & GREGORI
Marta i Gregori és el nom artístic del duet format per Joan 

Farnós (guitarrista de Xeic!, Raïna, Vitruvi i Kontrol Antidòping) i 

Marc Sendra (guitarrista de Raïna, Vitruvi i Eric Vinaixa), dos 

músics ebrencs amb una dilatada trajectòria musical. 

Amb “Del cap ençà” ens proposen un viatge per la història de la 

música popular del nostre país, des de principis dels anys 60 fins a 

l'actualitat. Un recorregut que va des de la Nova Cançó fins al Nou 

Pop Català, passant pels cantautors galàctics, el “boom” del Rock 

Català o la música de revetlla. Cada època es contextualitza amb 

anècdotes i històries sobre les obres i els autors.
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UBALDO
Casa és un disc de canvis. Ubaldo (alter ego d'Andreu Garcia 

Serra) busca sentir-se lliure per poder fer música i amb aquest 

propòsit ha viscut en pocs anys en diversos llocs. Aquest àlbum es 

concep coincidint amb l'arribada al seu últim destí, Brussel·les, i es 

converteix en el diari sonor d'aquest període.

A l'àlbum es busca un punt de trobada entre les dues definicions 

que té "casa": l'edificació que habitem i el lloc on sentim que 

pertanyem. Casa és el lloc que Ubaldo es construeix i on 

persegueix aconseguir l'equilibri entre l'interior i l'exterior. La 

capacitat expansiva d'Andreu es redueix aquí a gestos més 

precisos i elementals i l'expressivitat que li és tan característica 

tendeix a essencialitzar-se i alhora evita la perfecció formal. La 

reducció resultantesquerda l'abstracció característica de la 

música i ens permet entreveure darrere a Andreu nu. És inaudit 

mostrar-se amb tanta franquesa com ho fa ell.

2020
24 OCT



SOMMELIERS
Sommeliers combinaran la 

música del nou disc que 

preparen, que serà el tercer 

disc del grup, amb versions de 

temes d'estils ben diferents, 

unes  vers ions  que  van  

començar en CDs anteriors i 

en una iniciativa de gravar els 

seus temes preferits a casa, 

SomACasa. Es tracta d'un 

maridatge molt cuidat que 

destaca l'aroma de l'especial 

sonoritat d'aquest quintet 

femení.
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