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Marc Vila, percussions 

 

 

 

Les noves músiques, els sons tradicionals, la melodia popular, temes 

propis, la improvisació vocal són presents a MAPES.  MAPES us convida 

a fer un recorregut musical per textos, narracions autobiogràfiques i 

poemes de MERCÈ RODOREDA a més d’altres poetes contemporanis 

d’ella: Montserrat Abelló, (la degana de la poesia catalana), Pere Quart, 

Vicent A. Estellés, Jaime Gil de Biedma, Joan Vinyoli, d’anteriors i 

admirats per l’autora com Jacint Verdaguer o Josep Maria de Sagarra o de 

més actuals com Miquel Desclot, Oriol Izquierdo, Dolors Miquel i Carles 

Duarte. 

 

La cantant  Mariona Sagarra coneguda ja per les seves arriscades 

iniciatives artístiques, estableix una complicitat entre aquests estils, 

dibuixa un mosaic ampli d'històries i d'emocions, els recrea i els combina 

en una interpretació nova i molt personal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Biografies: 
 
 

M;ariona Sagarra, cantant i compositora.   

 
La veu, el piano i la poesia són la base del seu treball. Adquireix una sòlida carrera de música 
clàssica, que li permet dur a terme la seva trajectòria artística cap a la investigació de les noves 
possibilitats expressives de la veu, ja sigui amb elements electro-acústics, multi-efectes o 
simplement pol.lifonies vocals i cançó. 
 
 El seu afany per investigar i a partir del seu rol de cantant i performer, s’embranca amb altres 
experiències que la porten a col.laborar amb altres músics i amb artistes d’àmbits com la 
dansa, la poesia, el teatre o les arts plàstiques, així la trobem cantant al costat de noms tan 
diversos com: Maria del Mar Bonet, Carles Santos, Gabriel Brncic, o Jean-Jacques Lemêtre, 
Beñat Achiary, Agustí Fernandez,  Àngel Pawlowsky, Lluís Pascual, Yago Pericot, Comediants, 
o Sol Picó. Ha estat convidada per  l’artista Meredith Monk a cantar al Carnegie Hall de Nova 
York  
 
Ha estat convidada a nombrosos festivals nacionals i internacionals i com a cantant solista, té 
els discos: “Frec a frec” (2000) i “Dies diferents” (2003). Acaba d’editar el seu darrer treball 
discogràfic: LENT, LENT,...CORRENT! Els Temperaments de la Veu (2009, Columna Música) 
sobre les emocions en la veu. 
Interessada també en la docència i en la recerca vocal,  ha impartit cursos a Lió, Le Havre 
(França), Cortona (Italia) Madrid, al Conservatori de Baiona, Mallorca, Valladolid y per a 
diverses companyies de teatre i dansa d’Europa i a Nova York amb Meredith Monk. Dona 
Master Classes a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha creat un curs de Poesia i Música, la 
“Poesia enCantada” per a CAIXA FORUM, Conferència-Masterclass “Els Colors de la veu”. Va 
crear i dirigir durant  un any i mig el programa radiofònic. VOX POPULI  a Catalunya Música. 
Titulada superior de Música i Historia de l’Art. Va realitzar la carrera de cant amb Maria del 
Carmen Bustamante al Conservatori del Liceu, i amb Lucia Meewsen a Harlem (Països 
Baixos). Al llarg de tres anys va perfeccionar els seus estudis al Sweelinck Conservatorium 
d’Amsterdam, als Països Baixos. Ha fet piano, llenguatge musical, harmonia, contrapunt i 
composició del segle XX. 
www.marionasagarra.com  

 

Raul Costafreda, guitarra i composició 

 
Raul Costafreda estudia guitarra clàssica i solfeig al Conservatori del Liceu de ben jove. Més 
endavant coneix el flamenco de la mà de Chicuelo i Maite Martín al taller de músics on a més 
estudia harmonia moderna. 
Des de llavors a treballat amb un gran nombre d´artistes catalans i d´arreu, com son : Mª del 
Mar Bonet, Mariona Segarra, Alfons Vilallonga, Esma Redzepova (Albania), Astrid Hadad 
(Mèxic), Paulovski, etc. 
Es creador de la banda de músiques mediterrànies i dansa oriental WESAK gravant 2 cds 
("Tierra" i "Griselda i el llop", presentat aquest últim a l´Espai de Barcelona el 2003), amb qui ha 
actuat per Espanya des del 2001. 
Ha col.laborat amb produccions de caire electrónic amb Prof. Angel Dust i amb Markus Dravs 
(prod. de Bjork i Cold Play..), i també en músiques de circ, cabaret, dansa, documentals i 
festivals de música experimental.Ha estat productor de molts dels éxits de la serie infantil de 
tv2 “Los Lunnis” (2003-2006)i de “Los Algos” de Cuatro. Actualment ha produït part del nou 
treball de la banda de pop psicodèlic Los Negativos “Dandis Entre Basura” i dirigeix la nova 
producció de la cantant algeriana Neila Benbey . 
És el creador del col.lectiu Suk de tradició i avantguarda amb qui ha estrenat "L´Orient Espès", 
produit pel Taller de Músics, compartint cartell amb Enrique Morente. Destaca la seva actuació 
amb la banda Kalévala de cabaret-rock al Cabaret del Fòrum de les cultures de Barcelona 
2004. 
Actualment  és productor i manager de l´estudi-laboratori “La Fundicion Sonora” a Cerdanyola 

http://www.marionasagarra.com/


Marc Vila, percussions 

 
Estudia a l’Escola de Música de Badalona i Titulació per  l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. La seva recerca s’orienta als instruments de percussió provinents de cultures 
diverses i als objectes  que poden esdevenir musicals, apropant-los  i experimentant la seva 
complementarietat entre ells i en diferents estils musicals.  
 
Membre del grup Tactequeté, Bufa & Sons, Coetus, Xampola Trip Experiment, participa en 
projectes musicals amb Mondo, Ton Rulló i La Pegebanda i Mariona Segarra. Actúa per al 
Servei Educatiu de L’auditori de Barcelona en el projecte Girasons.  
 
Ha col.laborat amb Eliseo Parra, Kepa Junkera, Paco Ibáñez, Marina Rossell, Pau Riba, 
Mariona Sagarra, Xavier Maristany, Dani Nel.lo, Marc Parrot, Gerard Quintana, Los Rebeldes , 
La Fura Dels Baus i Xirriquiteula Teatre entre altres. Cal destacar també l’apropament a la 
poesia i el circ, treballant en  la conjunció de la paraula  i la música  en grups com Toc Mut, i 
participant en la musicalització de varis espectacles combinats de circ. 
 
Ha enregistrat treballs discogràfics amb:  Tactequeté, Coetus, Eliseo Parra, Xavier Maristany, 
Guaraná, Mondo, Kepa Junkera, Ton Rulló i La Pegebanda, Mariona Sagarra, Gerard 
Quintana, Jazz el Destripador, Jerry González + Laietana Big Band, Ion Garmendia + Iñaki 
Plaza, Los Rebeldes,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA TÈCN ICA DE SO 
 

DESK CHANNELS & MICROPHONE LIST 

 

 

 

CHAN INSTRUMENT MICROPHONE STAND  

   

1. Percussion Left AKG C-414 Normal boom 

2. Percussion Right AKG C-414 Normal boom 

3. Percussion 2 chanels 

4. Percussion Cajon Beta 91 

5. Percussion Bombo AKG B-112 

6. Spanish guitar NEUMANN Km184 

7. LoopStation guitar BSS AR-116 D.I 

8. LoopStation Mariona (veu) BSS AR-116 D.I 

9. Mariona’s vocals SHURE SM-58 

10.  

11. Reverb-L 

12. Reverb-R 

13. 2 DI 

14. 1 Cable JACK-JACK 

15. 1 Cable JACK-CANNON 

 

 

POSSIBLE MICROPHONE EQUIVALENCES 

AKG C-414 = Any kind of large diaphragm, cardioid, condenser mic. 

BSS AR-116 = Any kind of active direct injection box 

SHURE SM-58 = SHURE β58 = Any kind of dinamic, cardioid, vocal mic. 

 

 

 

SOUND SPECS 

 

 1 Mixing desk. 10 channel  min. Pref. YAMAHA, MIDAS, MACKIE or SOUNDCRAFT. 

Analog or digital. If digital the (*) marked items won’t be necessary. 

 2 x 31 Band equalizers to be connected at outputs L-R (*) 

 3 x 31 Band equalizers to be connected at Aux 1, 2, 3 (*) 

 1 Digital reverb pref. TC-ELECTRONICS, LEXICON or YAMAHA. (*) 

 P.A System will be at both sides of stage, preferably rigged (If possible). Suggested: MEYER, 

EAW, D&B, JBL or NEXO. 

 P.A. System must be pristine, as it’s acoustic music, and should be able to give 95dBSPL at the 

last row of the audience. 

 3 Monitor wedges in 3 diferent auxes. Suggested MEYER UM or NEXO PS-10. 

 

 

altres: 

 

1 BANQUETA ALTA, DE BARRA DE BAR 

AIGÜES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTE: 
 

MARIONA SAGARRA 
Te. 93.217.00.22 o bé 626.18.53.60 

info@marionasagarra.com 
www.marionasagarra.com 

mailto:info@marionasagarra.com
http://www.marionasagarra.com/

