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De mica en mica, anem deixant enrere la rè-
mora de la pandèmia, que, tanmateix, ens va 
donar una treva l’estiu passat, que vam saber 
aprofitar per agafar aire amb la Remor ‘20, 
adaptada a les circumstàncies i amb gran èxit 
de públic, que ens va fer confiança.

Encarem ara, amb renovat optimisme, aques-
ta edició de la Remor ‘21, en plena campanya 
vacunal i amb la prudència necessària, que ens 
torna a fer plantejar els concerts a l’esplèndida 
feixa de can Padellàs, més oberta i espaiosa. 

Us hem preparat, com habitualment, una ofer-
ta variada, que estem segurs que us farà des-
cobrir alguns artistes o noves propostes d’ar-
tistes coneguts. Tenim en cartell: l’Anna Roig i 
l’Àlex Cassanyes-Big Band Project, amb el seu 
particular homenatge a la cançó francesa, la 
popular Suu (una aposta de la regidoria de Jo-
ventut per a la Festa Major que no va ser, i que 
ara recuperem), en Pau Vallvé,  cantautor ca-
talà dins del seu  particular estil i, també, The 
Black Barbies, del Taller de Músics, d’estètica 
vintage i ritmes afroamericans. 

I aquest any, sí! Recuperem la col·laboració 
amb el Concurs Maria Canals, que se celebra 
justament al juliol, en mes de Remor, i ens po-
drà oferir, en concert, un dels pianistes finalis-
ta d’enguany, l’endemà mateix de la cloenda al 
Palau de la Música.



La “Remoreta” es consolida com a espectacle 
familiar amb els Basket Beat, i els seu “Bots 
pel canvi”, un projecte engrescador musical-
ment i social, que acollirà la flamant Pista de 
l’AE Teià, on s’hi escau d’allò més.

També participarem, en el Festival Poesia i +,  
que organitza la Fundació Palau, com a poble 
implicat i obert a la comarca, amb l’atractiu 
singular de fer els concerts, que ens propo-
sen, a la nostra Cella Vinària  (Alerta! s’hauran 
d’agafar les entrades, a un preu simbòlic, fora 
de l’abonament de  la Remor. Trobareu infor-
mació detallada a l’interior). 

I no podem acabar sense recordar que aques-
ta Remor ‘21, hereva dels antics “Concerts a la 
fresca”, serà la que fa deu, així batejada, i per 
tant, que per molts anys! I aquest any, més que 
mai, perquè contra la rèmora de la pandèmia 
més Remor, sisplau!

Andreu Bosch   Olga Parra   
Alcalde   Regidora de Cultura
   i Patrimoni Històric

Ajuntament
de Teià

ANNA ROIG
I ÀLEX 
CASSANYES
BIG BAND PROJECT

POESIA I +
Salvatge Cor i
Meritxell 
Cucurella Jorba 
Lu Rois
Ikram Bouloum

SUU

REMORETA

BASKET BEAT

CONCERT 
DE PIANO
Finalista 
del Concurs 
Internacional 
de Música Maria 
Canals

PAU VALLVÉ

THE BLACK 
BARBIES



LA TENDRESSE 
Hommage aux belles chansons 

ANNA ROIG 
I ÀLEX 
CASSANYES
BIG BAND PROJECT

01/07 · 22 h
Can Padellàs

Catorze músics, un director/arranjador i una intèrpret, tots dos anoiencs, 
sobre l’escenari. La unió entre les cançons franceses que més li agraden 
a l’Anna Roig i les composicions exquisides i curoses de l’Àlex Cassanyes, 
al capdavant de la seva Big Band.

Ambdós amb una fructífera i premiada carrera musical a la motxilla, ca-
dascú per la seva banda (l’Anna amb el grup, ja dissolt, Anna Roig i L’om-
bre de ton chien i l’Àlex amb el seu  Àlex Cassanyes-Big Band Project), es 
troben i desenvolupen aquest nou projecte centrat en la cançó francesa. 
Cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Barbara i 
altres autors que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’Anna havia anat guar-
dant en un calaix esperant poder-les cantar algun dia. Casualment, to-
tes amb algun punt d’aquesta tan necessària tendresa de la qual sovint 
sembla que n’estigui mancat el món, i arranjades amb l’equilibri just entre 
potència i dolçor, plenes de matisos, com la mateixa tendresa. Arranja-
ments perfectes per gaudir encara més aquestes cançons, amb una nova 
sonoritat que els ret un grat homenatge, tant per l’exquisidesa en l’escrip-
tura de l’acompanyament musical com per la delicadesa dels músics en la 
seva interpretació.
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POESIA I +
Salvatge Cor + Meritxell Cucurella Jorba
Lu Rois
Ikram Bouloum 

Organitzat per la Fundació Palau
Centre d’art. Caldes d’Estrac

03/07 · 20 h
Celler Romà de Vallmora 

Torna el POESIA I +, el festival de poesia més important de Catalunya, tant 
pel que fa a durada com pel que fa a xifres de públic i impacte, al qual  
ja ens vam adherir l’any passat, sense poder-lo acollir presencialment a 
Teià, per mor de la pandèmia. És una cita ineludible per a aquells que vo-
len descobrir les noves veus de la poesia i propostes que posen en diàleg 
la poesia amb les arts contemporànies. I la nostra Cella Vinària és un marc 
incomparable que obre de bat a bat les seves portes a la comarca, amb la 
següent proposta:

20 h Salvatge Cor + Meritxell Cucurella Jorba
Salvatge Cor és un grup musical de lo-fi i art pop, fundat el 2013 a Mallorca.
Meritxell Cucurella-Jorba (Els Hostalets de Pierola), que també signa com 
«tx», és una poeta, dramaturga, traductora i activista cultural. 
 
20.45 h Lu Rois
Cantant, pianista i compositora catalana, nascuda a Sabadell.

21.40 h Ikram Bouloum 
Nascuda a Torelló i d’ascendència marroquina, la DJ i cantant Ikram Bou-
loum, ens oferirà un concert on casa les seves dues cultures.
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VENTURA 

 SUU

08/07 · 22 h
Can Padellàs

Qui no coneix ja la Suu? Podem comptar amb els dits de la mà les perso-
nes que encara no han sentit la seva dolça veu embolcallada per les notes 
de l’ukelele que sempre l’acompanya.

La Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de 
l’actualitat. I no només això, sinó que el 2020 ha sabut demostrar la seva 
versatilitat, adaptant-se a les noves circumstàncies sanitàries i socials i 
essent capaç d’oferir formats i repertoris especials que l’han convertida 
en una de les artistes que més han tocat en plena crisi del coronavirus.

Després d’un trepidant 2020, en què ha publicat el seu disc Ventura, produït 
pel músic Carlos Sadness i que inclou la que ha esdevingut cançó de l’estiu 
de TV3,  Suu emprèn el 2021 amb més força que mai trepitjant els escenaris 
dels festivals i recintes més rellevants del país i de l’Estat espanyol.
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BOTS PEL CANVI 

BASKET BEAT
“Un grup de 7 joves artistes i músics 
professionals capaços de tocar qual-
sevol objecte i passar d’una disciplina 
a una altra”

“Música, instruments inimaginables, 
moviment, teatre, veus”

10/07 · 19 h
Pista de l’AE Teià

L’àrea artística de l’Associació Basket Beat pren forma amb l’orquestra de 
Basket Beat: una companyia que té com a motor el ritme i la sonoritat que 
generen les pilotes combinades amb altres instruments. L’orquestra fusi-
ona les trajectòries de joves que han desenvolupat processos de creixe-
ment personal a través de la metodologia Basket Beat amb músics de di-
ferents tradicions que són educadors del projecte educatiu. Aquests ens 
regalen els seus llenguatges i experiència; els joves, exalten la proposta 
amb la seva energia, espontaneïtat i creativitat immesurables.

Basket Beat són una entitat, un projecte i una metodologia amb la qual 
acompanyen persones en el seu creixement personal, especialment en 
entorns desfavorits, a través de la creació i l’aprenentatge musical en 
grup i amb pilotes de bàsquet.

FITXA ARTÍSTICA: Direcció musical: David Sitges-Sardà | Direcció escè-
nica: David Martínez | Assessorament coreogràfic: Nora Sitges-Sardà | 
Intèrprets: Josep M. Aragay, Oumayma El Hichou, Anamí Freitas, Rubén 
Gómez, Raúl Pérez, David Sitges-Sardà, Roger Sans-Guimerà | So: Carles 
Parra | Il·luminació: David Martínez
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CONCERT DE PIANO: FINALISTA DEL

CONCURS 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA
MARIA CANALS

16/07 · 22 h
Can Padellàs

Aquest any, després d’un parèntesi obligat, el 66è Concurs Maria Canals 
se celebrarà, com sempre a Barcelona, però entre el 3 i el 15 de juliol, 
coincidint, doncs, amb les dates de la nostra Remor. Per això i just des-
prés de la culminació al Palau de la Música amb el concert de cloenda, 
l’endemà mateix, podrem tenir a Teià un dels finalistes del Concurs, del 
qual naturalment encara no en podem saber el nom ni el repertori, però 
atès el nivell dels pianistes que concorren a l’internacionalment recone-
gut Concurs, ben segur que esdevindrà un concert memorable.
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LA VIDA ÉS ARA

PAU VALLVÉ

22/07 · 22 h
Can Padellàs

Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de llargues gires pre-
sentant els seus anteriors treballs, Pau Vallvé torna per presentar el seu 
17è disc titulat “La vida és ara”, el 6è signat sota el seu nom. El disc se l’ha 
editat ell mateix i, com ja és tradició, l’ha compost, tocat, mesclat i produ-
ït ell sol al seu estudi. 
El nou disc de Pau Vallvé és el disc d’algú que ha arribat finalment a ser 
feliç i de cop se n’adona. D’algú que poc a poc ha aconseguit anar-se des-
prenent de tots els tics que l’encallaven i finalment pot fer un disc sense 
cridar, sense drames i cantant-te a l’orella que la vida és ara, que mori 
l’odi, i que, ens agradi o no, som com troncs baixant pel riu. És com el típic 
moment de lucidesa cannàbica, però aquest cop la lucidesa ve propiciada 
per la suma de l’experiència acumulada més un confinament solitari i per-
llongat just en el moment adequat. Un disc important. Un canvi d’etapa. 
A l’escenari hi haurà un Pau Vallvé multiinstrumentista que tocarà ritmes, 
els gravarà en directe i al damunt hi tocarà la guitarra i cantarà. I al seu 
costat, un altre multiinstrumentista: el Darío Vuelta que, entre mans i 
peus, s’encarregarà de fer sonar el baix, els teclats, els samplers i inclús 
de disparar els llums del concert que el Pau i ell han estat dissenyant per a 
cada cançó. Serà un directe on també repassaran i reversionaran, amb el 
nou format, cançons de tots els discs anteriors, no només d’aquest últim.
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THE BLACK 
BARBIES
TALLER DE MÚSICS

29/07 · 22 h
Can Padellàs

The Black Barbies és una de les propostes més originals i innovadores del 
panorama musical actual. Aquesta banda de Barcelona reuneix músics 
de diverses procedències tant estilístiques com geogràfiques (de casa 
nostra,  Itàlia, Àfrica), motiu pel qual, des de la primera nota creen una 
sensacional barreja explosiva de sons i sabors d’allò més extraordinària. 
La banda barcelonina estrena nova cantant i violinista, Xiluva Tomás. Amb 
ella han preparat un nou repertori de cançons pròpies i versions a ritme 
de jazz, swing, soul i funk, amb un so fresc, enganxós i sensual. Presenten 
un viatge pels diferents estils de la música negra i el pop que convida a 
moure el cos, a cantar i a gaudir d’un espectacle únic. The Black Barbies 
equival a xou dinàmic, una festa de principi a fi. 
Amb la dolça veu de Xiluva Tomás al capdavant i la direcció musical del 
guitarrista Oriol Riart, compten amb la secció de vents i cors més diverti-
da i sexy de tot Barcelona. 
Amb una estètica vintage molt acurada i una posada en escena impeca-
ble, submergeixen el públic en una entusiàstica atmosfera de sorpresa, 
alegria i complicitat.  

XILUVA TOMÁS: veu i violí  NOÈ ESCOLÀ: saxo 
AURORA ARENARE: trombó  ORIOL RIART: guitarra 
JOSE LÓPEZ: contrabaix  GUILLEM ARNEDO: bateria
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Pista de bàsquet de l’Agrupació Esportiva Teià
Passeig de la Riera, 85

Esplanada can Padellàs
Avinguda Massarosa, 74

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
Carrer Ernest Lluch, 41

ENTRADA: 9 EUROS

ABONAMENT: 30 EUROS 
(NO INCLOU REMORETA NI POESIA I+)

ENTRADA REMORETA: 3 EUROS

ENTRADA POESIA I +:  www.poesiaimes.art

Només venda anticipada d’entrades 
a través del web municipal

www.teia.cat

Per a més informació
666 596 749

- Obertura de portes mitja hora abans de cada concert.
- Als concerts a Can Padellàs no es podrà entrar amb cotxe, 
cal aparcar a Can Llaurador.
- Tots els actes estaràn subjectes a a normativa Covid vigent.
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