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Les Anxovetes, el grup d’havaneres en femení, ja no només 

duen a terme les cantades d’havaneres estivals sinó que ara, 

a més, ens presenten un nou espectacle més íntim i recollit, 

de caràcter genuïnament mediterrani, compost majoritàriament 

per temes propis creats i cantats en clau de dona.

El grup gironí pren el gènere tradicional de l’havanera com El grup gironí pren el gènere tradicional de l’havanera com 

a punt de partida per anar molt més enllà, i fins i tot 

allunyar-se’n, oferint un espectacle que reforça, revisa i 

amplia el repertori de cançons marineres i combina cançons 

pròpies i inèdites amb cançons populars de tota la vida, 

totes elles lligades amb un fil conductor que explica his-

tòries del mar amb veu de dona.

 

Amb influències que beuen del pop, el rock, el bolero, el 

joropo i, per suposat, de l’havanera, (d)ones compta amb 

arranjaments que parteixen dels sabors de casa nostra, però 

que s’obren a les essències de diferents racons del món. 

(d)ones(d)ones no només és un espectacle en directe, sinó que també 

s’ha materialitzat en un disc compost per les deu cançons 

pròpies que els diferents membres del grup han creat, sota 

l’assessorament musical del productor Joan Díaz.
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Marta Pérez
veus aguda i mitja, composició musical

Montse Ferrermoner
veus aguda i mitja, composició musical

Tona Gafarot
veu greu, composició musicalveu greu, composició musical

Salva Gallego
guitarra, composició musical

Xavier Pasqual
contrabaix, composició musical

Jaume Catà
percussió

Xevi SalvatellaXevi Salvatella
disseny de so

Pep Arumí
disseny de llums

Pablo Paz
direcció escènica

Joan Díaz
producció musicalproducció musical
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Les nostres necessitats són:

- Un escenari d’almenys uns 8x5 m. aproximadament.
- Accés directe a l'escenari amb la furgoneta, per carregar i descarregar. 
- Aparcament per a dues furgonetes.
- Un lloc per canviar-nos, lavabo i mirall.
- Aigües minerals per a tots els músics i tècnics.

Altres informacions:Altres informacions:

- El nostre repertori consta de cançons pròpies d’influències d’estil mediterrani combinades amb havaneres populars i tradicionals.
- Fem un espectacle d'uns 75 minuts, aproximadament. Es pot fer mitja part o bé fer-lo tot seguit (això va a gust de l'organització).
- Arribem a lloc unes 2 hores abans de l'actuació, aproximadament, per fer les proves de so corresponents.
- Treballem a través de l'Associació Cultural Dos per Quatre de Musicat (Sindicat de Músics de Girona). Les dades fiscals són:
 
 Associació Cultural Dos per Quatre
  C/ Joaquim Vayreda, 65 ent.D
 17001 Girona
 C.I.F. G17734948
 sindicat@musicat.cat
 Tel. 972 21 86 89
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El nostre rider tècnic



“Dones la vida i d'ones sadolles la set d'unes dones que amb l'aigua es desfan. 
Aigua dones a dones d'aigua. Aire fresc en entranyes de sal. 
Degotes notes; de notes, gotes; que canten i esgoten amb crits tots els mals. 
Dones que albiren 
 mots que refilen 
  cants que il·luminen 
      la vida i la mar.”

     Les Anxovetes

CONTACTE
info@lesanxovetes.cat
www.lesanxovetes.cat
Tel. 650 80 79 78


