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Artistes: Pep Aymerich, Jordi Esteban, Lucía Samitier, Arturo Palomares, Roger Subirana, Sílvia Isach-Sinoca, 

Antoni Madueño. 

Regidor: Enric Navarro. 

Creació i direcció: Antoni Madueño. 

 

Pep Aymerich (Sarrià de Ter 1962) és un artista visual i plàstic de formació autodidacta. Actualment les seves 

manifestacions artístiques comprenen principalment les accions, videoinstal·lacions i videoart a més de 

l’escultura. Entre 1986 i 2008 realitza accions i performances a Girona, Barcelona, Madrid, Pontevedra, França i 

Londres. Des de 1986 ha presentat diverses exposicions individuals en espais i galeries i ha creat escultures 

públiques per a Banyoles, Sarrià de Ter, Celrà i Seül (Corea del Sud). Ha realitzat 12 projectes de vídeo art 

caracteritzats per un gran contingut performàtic, essen el mateix artista l’actor que obre la mirada cap a l’interior 

de si mateix, i així es desdobla en diferents “jo”. El seu treball es caracteritza per la recerca i la interpretació 

constant del comportament i l’esperit de l’ésser humà. www.pepaymerich.com  

 

Jordi Esteban (Barcelona, 1965), va estudiar a l’Escola Massana amb l’especialitat d’escultura. Va obtenir el 

Primer premi d’escultura a la mostra d’art jove de la Generalitat de Catalunya en 1989. Ha combinat la seva 

feina com a professor de dibuix i pintura amb la pràctica i pedagogia del ioga, o l’art-teràpia i la pedagogia de 

l’art. Destaca la seva participació al simpòsium Alp-Art II, Belvedra-Malix, Suïssa. (1990), l’exposició individual a 

la sala Arsènic de Girona. (1992), el projecte Recicletes d’art social sostenible a Girona, i la instal·lació d’obra 

pública al carril bici-vies verdes de Llambilles. http://cargocollective.com/jordiesteban 
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Lucia Samitier. Cantant i arpista vocacional, ha begut de la tradició catalano-aragonesa, sentint-se identificada i 

atreta per la immensitat de melodies i texts que sorgeixen de la cultura ibèrica en general. Ha desenvolupat un 

estil propi, combinant l’art ancestral, la tècnica clàssica i l’expressivitat moderna. Amb la formació L’Incantari ha 

actuat en escenaris d’arreu del món, des de Lituània a Xile, i en llocs emblemàtics com La Sainte Chapelle de París.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturo Palomares, cant, cítola, viola de roda. Artista polifacètic, ha estudiat amb diferents mestres especialitzats 

en la interpretació del cant històric, com ara Emma Kirkby, Guillaumette Laurens, Mark Tucker o Josep Benet, 

entre d’altres. Ha estat membre fundador del grup Pneuma de música antiga, amb el qual ha realitzat concerts 

durant més d’una dècada per la península Ibèrica. Amb Lucía Samitier ha creat l’Incantari, grup dedicat a la 

interpretació de música històrica i world music, amb el qual han ofert concerts a Xile, França, Espanya o Lituania, 

i enregistrat el disc Echate a la Mar. Habitualment treballa repertori de música renaixentista i barroca amb el 

llaütista canadenc Stanislas Germain. Dins de l’àmbit de la música contemporània, ha protagonitzat l’òpera 

Selima d’Albert Sardà, ha participat en l’òpera electroacústica The Holy de Jacob Dramisky, i com a actor i cantant, 

a l’espectacle nocturn del Forum de les Cultures de Barcelona dirigit per Joan Grau. Amb la pianista Montserrat 

Solé ha creat un grup de fusió anomenat Artús & Alba Monart, dedicat a la creació de temes propis a cavall entre 

la word music, el jazz i la música electrònica. Ha participat en diferents formacions corals com ara l’Orfeó Català, 

Coral Carmina i Lieder Camera. També va formar part del cor de l’òpera Orfeo de Monteverdi, dirigit per la Fura 

dels Baus al vaixell Naumon. La seva curiositat dins l’àmbit de la música tradicional l’han portat a l’estudi del cant 

difònic amb Thomas Clemens i Roman Garcia Lampanya. Compagina la seva vessant com músic amb la gestió de 

l’Auditori de Terrassa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roger Subirana és un compositor i productor musical nascut el 1978 a Vilafranca del Penedès.  D'entre les seves 

produccions cinematogràfiques, destaca la banda sonora per a la pel·lícula oficial de la història del FC Barcelona 

"Barça Dreams" (2015) dirigida per Jordi Llompart i distribuïda per Filmax International. Dins el món dels 

curtmetratges, sobresurt la música per al curt "Clones", competidor en la secció oficial del Festival de Cinema 

Fantàstic de Sitges (2015) . La seva tasca compositiva també inclou el camp de la publicitat, llicenciant i realitzant 

música per a marques com Shiseido, Renault, Inverse o Ducati. A Jamendo, la plataforma online de música 

Creative Commons més gran del món, la seva música ha sobrepassat els 6,5 milions d'escoltes i més de 900.000 

descàrregues. Al llarg d'aquests anys ha tingut diversos reconeixements i premis, entre els quals destaquem ser 

el guanyador dels Jamendo Awards (2011) com a millor artista de World Music i la passada nominació per la 

composició "The invisible" als Hollywood Music in Media Awards de Los Angeles (2016), composició inclosa en el 

seu últim treball "The Round Dimension" (2017).  http://www.rogersubirana.com/ 

 

 

 

 

 

Sílvia Isach, també coneguda com SÍNOCA, és una artista visual especialitzada en la producció audiovisual i les 

noves tecnologies en aquest camp. Alimentant-se de la cultura contemporània, compon i combina vídeo a temps 

real interactuant amb la música, transmetent sensacions i ritme en una sessió en directe on la imatge és tan 

important com el so. La seva tasca com a videojockey l'ha portat a actuar en reconeguts festivals nacionals i 

internacionals i a formar part de projectes musicals com Loop Project (Santi Picó i Adrià Grandia) i el grup 

d'electrofolk Borinots TQT. En reconeixement a la seva labor com a videojockey, el 2012 va obtenir el primer 

premi de la Battle VJ del Festival Novela de Toulouse. Compta amb un extens llistat d'espectacles de mapping 

arquitectònic que ha realitzat sobre diferents edificis emblemàtics de Catalunya i a l'exterior, així com 

instal·lacions interiors per events comercials, entre altres. Consolidada en la tècnica del vídeo mapping, el 2016 

va ser finalista al Minatopika Mapping Festival de Japó, el 2015 va ser guardonada amb el segon premi al Festival 

de la Llum de Berlín. En 2014 va obtenir la Menció Especial del Jurat pel mapping al Barcelona Visual Sound i va 

ser seleccionada com a finalista al Festival Internacional de Mapping de Girona. https://sinoca.cat/ 
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Antoni Madueño. Artista de formació i activitat eclèctica, musicòleg i intèrpret dedicat al repertori medieval. Les 

seves actuacions conjuguen la pràctica musical amb escenografies que recreen espais onírics de reflexió i 

sentiment. També imparteix conferències en institucions acadèmiques i universitats, il·lustrades amb l’exposició 

d’instruments de corda i la interpretació de música medieval. Des de 2015 dirigeix el projecte europeu 

Despertant instruments adormits, de construcció de rèpliques dels instruments musicals de la Portalada de Ripoll. 

Es tracta d’una iniciativa que inclou concerts de gran format, amb les músiques del scriptorium de Ripoll que 

estan representant arreu la Candidatura UNESCO de la Portalada de Ripoll. Ha rebut l’encàrrec del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya per crear i dirigir el festival La Ciutat Perduda, al Conjunt Patrimonial 

d’Olèrdola, la primera edició del qual ha tingut lloc en agost de 2016. En 2018 ha publicat un disc per al segell 

Trob’art, De metamorfosis i viatges, sota la direcció de Gérard Zuchetto.  http://clustrobar.com 
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