
La culturaés segura

Reserva la teva
entrada

Envia un correu a cultura@navas.cat

O bé truca al 93 839 00 22

 Us demanarem:

- Número d'entrades (màxim 6, i de la mateixa bombolla)

- Nom i cognoms de tots i totes les assistents

- Un número de telèfon de contacte

- Concerts als quals voleu assistir

(podeu pagar les entrades directament a l'OAC abans del 3 

de març o bé en el primer concert en què assistiu, on se us 

cobrarà la totalitat d'entrades que hàgiu sol·licitat)

1 concert  5€

2 concerts  10€

3 concerts  12€

6, 7 i 14 de Març



La Neus Guiu (pianista) i l’Eva Gumà (violoncel·lista) 
ens oferiran un repertori de les grans compositores 
de la història, i que massa vegades han quedat a l’om-
bra de figures masculines. La Neus és titulada superior 
en interpretació de piano pel Conservatori Superior de 
Barcelona, té un postgrau del Conservatori de Rotter-
dam i ha realitzat un màster al reconegut Royal College 

of Music de Londres. Per la seva banda, l’Eva és titula-
da en Interpretació de la Música Clàssica i Contem-
porània per l’ESMUC i té estudis de postgrau en l’espe-
cialitat d’intèrpret a l’Haute École de Musique de Gine-
bra, A les seves espatlles hi ha una dilatada carrera i 
col·laboracions amb orquestres i grups de cambra. 

La pianista vilanovina Elisabet Raspall va iniciar els 
seus estudis al Conservatori Superior de Música del 
Liceu, el Grau Superior al Taller de Músics i, més tard, 
va estudiar música contemporània al Berklee College of 

Music de Boston. A les seves espatlles compta amb 13 
treballs discogràfics i ha col·laborat amb grans artistes 
com Tete Montoliu, Albert Bover, Fred Hersch o Barry 
Harris. 

La soprano Ana Puche ha estudiat al Conservatori de 
Música de Barcelona, a l’ESMUC i a la Universitat de 
Viena. Ha estat guardonada en diversos concursos i 
ha participat en diverses produccions al Liceu o al 
Teatre Reial de Madrid. Per la seva banda, el pianista 
manresà Roger Illa està llicenciat per l’ESMUC i és un 
dels poc músics del país amb una àmplia formació 
acadèmica en interpretació d’instruments de teclat 
històrics. Ambdós ens oferiran un original concert 
de Lied (tipus de composició breu per a veu i piano) 
amb l’instrument original de l’època, el fortepiano, 
i ens interpretaran una selecció de peces del 
compositor austríac Franz Schubert.

Amb el quartet ens presentarà el seu darrer CD «I 
love jazz», acompanyada per Aldo Caviglia (bateria), 
Jordi Mestres (contrabaix) i Fernando Brox (flauta), els 
quals ens oferiran un repertori basat en composicions 
pròpies de Raspall i arranjaments de standards i difer-
ents peces de jazz i música moderna.  

NEUS GUIU 
& EVA GUMÀ

6 de Març

ANA PUCHE 
& ROGER ILLA

Casal Sant Genís

19h 19h

Casal Sant Genís

ELISABET RASPALL
QUARTET

19h

Casal Sant Genís

7 de Març 14 de Març


