
Sonorització i il.luminació: 

Msbé23

Masque
sona bé

Masquefa sona bé 2014-2023
10 temporades i 58 concerts!

Amazing Gospel · Arcattia · August Tharrats 

Trio · Banda Simfònica Roquetes-Nou 

Barris de Barcelona · Barcelona Art 

Orchestra · Barcelona Clarinet Players · 

Barcelona Gospel Messengers · Barcelona 

Nova Fusió · Barna Brass Quintet · Bcn Sax 

Quartet · Bernat Font Trio · Big Dani Pérez 

Sextet · Calidae · Cobla Contemporània 

· Cobla Montgrins · Col·lectiu Brossa · Cor 

Geriona · Coral Cantiga · Duo Tocatta · 

Gaman Ensemble · Gema 4 · GIOrquestra & 

Marc Timón · Havàname · Jordi Molina · 

Jove Orquestra d’Universitaris · Les Anxove-

tes · Lluís Coloma Trio · Magnolia · Marc 

Ferrer Trio · Miquel Bofill & Albert Guinovart 

· Moby Dixie · Neus Mar · Neus Mar & Imma 

Presas · Orquestra de Cambra d'Acordions 

de Barcelona · Orquestra de Cambra 

Terrassa 48 · Néos Ensemble · Paula Peso 

· Petita Companyia Lírica de Barcelona · 

Sabor de Gràcia · Sant Andreu Jazz Band 

· Saüc + Philippe Argenty · Quintet Quatre + 1 

· Simfònica Tekhné · Susanna Del Saz · 

Tanghoyde · The Sey Sisters · The Swing 

Cats · Wax & Boogie Rhythm Combo · 4 No 

One

Masquefa sona bé és un cicle de música  
estable que programa formacions i intèrprets 
d’estils diversos.

En aquesta desena temporada, Msbé23 es 
presenta com una manifestació cultural 
plenament consolidada, amb seu a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo de 
Masquefa, que eixampla i estén la divulga-
ció musical a la nostra vila.

La finalitat del Masquefa sona bé és la difusió 
i la promoció de la música. Ho fem acom-
panyats de vostès i dels músics que convidem. 
A tots, els agraïm la seva presència.

Aquest cicle està organitzat per la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de la Vila de Masquefa, amb 

la coordinació i producció musical de Jordi Tomàs.

Tots els concerts es faran a la Sala Polivalent de La 

Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa.



BARCELONA ART ORCHESTRA

Diumenge 12 de març de 2023 - 18:00h
OSMOSI

El dibuixant Joma i el compositor Lluís Vidal 
proposen Osmosi, un poema sonor i visual per a 
big band i dibuix en transformació. La Barcelona 
Art Orchestra és una iniciativa de Lluís Vidal, 
Néstor Giménez, Lluc Casares i Joan Vidal, que 
s’inspira en altres iniciatives europees similars. 
L’orquestra compta amb la complicitat d’un 
col·lectiu de músics d’excepcional talent i creativi-
tat, que a partir del 
jazz exploren estils 
diversos i sinèrgies 
amb altres discipli-
nes artístiques.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48

Diumenge 16 d’abril de 2023 - 18:00h
MIRADES

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 és una 
formació estable, fundada en la seva forma i 
filosofia actuals l’any 2000. Dirigida des del violí 
per Quim Térmens, la formació ha impulsat la 
difusió de la música escrita per a orquestra de 
cordes, i ha arribat a ser-ne un referent. Sovint 
posar la mirada en altres èpoques, en històries, en 
persones o en paisatges és una manera de cercar 
quelcom que ens 
inspira i desperta la 
nostra imaginació. I 
la música n’és un 
bon exemple.

SABOR DE GRÀCIA

Diumenge 14 de maig de 2023 - 18:00h
LA RUMBA ORIGINAL

Sabor de Gràcia té una trajectòria artística de més 
de vint-i-cinc anys damunt dels escenaris. De la 
mà d’un gitano del barri barceloní de Gràcia, Anto-
nio Carbonell, Sicus, són els hereus de la clàssica 
rumba catalana. La seva música, que viatja entre 
la salsa, la rumba i els sons llatins, omple d’alegria 
i ritme tota mena d’espais, sales i festes diverses. 
La rumba original ens convida a encomanar-nos 
de la cultura del 
ventilador rumbero.

BARCELONA GOSPEL MESSENGERS

Diumenge 18 de juny de 2023 - 18:00h
DANCE!

Barcelona Gospel Messengers presenten Dance! 
Un espectacle en què canten grans èxits del mític 
segell discogràfic Motown des de l’òptica del 
gospel. Les immortals cançons de Marvin Gaye, 
Lionel Richie, Stapple Singers, Stevie Wonder, 
etc., s’actualitzen ara amb el color sonor i l’energia 
dels Messengers i els arranjaments originals del 
seu director Ramon Escalé. Una combinació de 
tradició i moderni-
tat, gospel i funk, 
tendresa i contun-
dència, respecte i
risc.

GEMA 4

Diumenge 17 de setembre de 2023 - 18:00h
TIEMPO A TEMPO

Gema 4 ens proposa Tiempo a tempo, un viatge 
nostàlgic, ple d’humor i frescor. Aquesta nova 
proposta del més reconegut quartet vocal de la 
Cuba contemporània inclou un repertori 
emblemàtic. La seva força rau en la combinació 
d’arranjaments virtuosos i exquisides interpreta-
cions vocals. Una acurada escenificació de Clara 
Manyós arrodoneix aquest espectacle elegant i 
subtil, que esdevé 
una original revisió 
de la música cubana 
i llatinoamericana.

COBLA MONTGRINS

Diumenge 29 d’octubre de 2023 - 18:00h
MASQUEFA I MONTGRINS

Masquefa i Montgrins és una iniciativa que permet 
projectar cap al futur una relació de molt llarga 
durada entre la nostra vila i la històrica agrupació 
torroellenca. Amb periodicitat bianual, la proposta 
vol esperonar els músics a escriure i interpretar 
música per a cobla i el públic a escoltar-la.  El concert 
que prepara la Cobla Montgrins inclou l’estrena de 
dues obres d’encàrrec, amb la possible incorporació 
de solistes segons els requeriments de les obres.


