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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 25 DE JULIOL AL 28 D’AGOST 

 

 
 
 

Diumenge, Bratia actua al Parc Nou. Et passem la informació de tots els 
concerts de Música al Parc des d’ara fins a finals d’agost. 

   
 

 

MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
BRATIA 
Diumenge 31 de juliol, 18.30 h, Parc Nou 
Unió de dos mons musicals en una proposta trepidant: l’univers sonor 
dels països balcànics i l’energia, la sobrietat i la precisió del jazz 
manouche. 
La banda barcelonina Bratia neix de la necessitat del contrabaixista serbi 
establert a Barcelona, Ivan Kovačević, d’unir dos mons musicals en una 
proposta trepidant. I és que l’infinit univers sonor dels països balcànics i 
l’energia, la sobrietat i la precisió del jazz manouche unificats pel 
nomadisme de la música gitana creen un còctel explosiu que no deixa 
ningú indiferent. 
Bratia està formada per Ivan Kovačević, al contrabaix; per Pere Nolasc 
Plana Turu, al violí i a la viola; per Victor Paradis, a la guitarra; per Quentin 
Flageul, a la guitarra, i per Stelios Togias, a la percussió. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
FIVE CHICKPEAS 
Diumenge 7 d’agost, 18.30 h, Parc Nou 
Quintet català de jazz que basa el seu repertori en l’anomenat Gipsy jazz. 
Un concert que ressegueix les experiències vitals d’un gran músic i 
compositor del segle passat. 
Five Chickpeas és un quintet català de jazz que basa el seu repertori en 
l’anomenat gipsy jazz. La banda es caracteritza per introduir noves 
composicions creades pels seus components en contrast amb temes 
tradicionals del mateix estil. Ofereixen uns concerts frescos i agradables, 
els quals són portats a terme per veterans del món del jazz amb llargs 
recorreguts en formacions diverses. 
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El quintet l’integren Marc Casas, al vibràfon; Philippe Colom, al clarinet, al 
saxo i a l’scat vocal; Joan Ramon Puntí i Guillem Plana, a la guitarra, i Pep 
López, al contrabaix. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
ALBA CARMONA 
Diumenge 14 d’agost, 18.30 h, Parc Nou 
Alba Carmona, que cantarà acompanyada de la guitarra flamenca de 
Jesús Guerrero, és camí i poesia; és arrel i veritat; és tradició i estètica 
Les paraules no només ens defineixen, sinó que també ens construeixen i 
ens fan les persones que som. Tots nosaltres estem formats de les 
paraules que ens broten, i les d’Alba Carmona en són una bona colla. 
Algunes són amb ella des de l’inici de la seva carrera i d’altres tot just 
acaben d’arribar. Carmona, acompanyada a la guitarra per Jesús Guerrero, 
és camí i poesia; és arrel i veritat; és tradició i estètica. Però també, com 
l’art, és necessitat i rencontre; és redescobriment i començament 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
DANIEL CROS 
Diumenge 21 d’agost, 18.30 h, Parc Nou 
Un repertori ple d’ànima, batec, vida viscuda, llàgrimes, soledats, paraules 
amb sabor dolç i salat, derrotes, amors curatius i saludables, 
contradiccions i fins i tot insensates covardies. 
“Daniel Cros destaca en totes i cada una de les seves cançons i arriba a 
nivells irresistibles de seducció. Les seves peces estan plenes d’ànima, 
batec, vida viscuda, llàgrimes, soledats, paraules amb sabor dolç i salat, 
derrotes, amors curatius i saludables, contradiccions i fins i tot insensates 
covardies que emmordassen el cor i lliguen l’aire lliure que ens ajuda a 
viure.” (Fernando González Lucini) 
Las palmeras y el viento va ser seleccionat entre els deu millors discs 
espanyols del 2021 pel programa de ràdio “Al caer el sol”. 
A Daniel Cros, que posa la veu i toca la guitarra acústica, l’acompanyen 
Mariano Morales, a la veu, a la serra, al charango, al clarinet i a la guitarra 
espanyola; Yoan Sánchez, als congues, al caixó i als ambients; Armando 
Suárez, al trombó; Abel Herrera, a la trompeta, i Luís Fernández, al 
contrabaix. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
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MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
TRACY SIRÉS 
Diumenge 28 d’agost, 18.30 h, Parc Nou 
Un repertori de peces que parlen sobre la maternitat, l’amor, l’acceptació 
del passat, la persistència, els nous camins o l’atzar de l’univers. 
La vida són moments curts i intensos, com un haiku. I Haiku love són vuit 
cançons a qui Tracy Sirés posa veu i que surten de la necessitat 
d’expressar els sentiments que neixen per endinsar-se i per deixar fluir tot 
el que hi ha a dins. Són peces que parlen sobre la maternitat, l’amor, 
l’acceptació del passat, la persistència, els nous camins o l’atzar de 
l’univers, el qual, de vegades, sembla que jugui a cartes amb nosaltres. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
 
 


