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Un any més l’Orfeó Gracienc, entitat 
musical de referència a Gràcia, el Districte 
de Gràcia i la Fundació Festa Major 
de Gràcia us presenten un programa 
d’activitats per a infants, famílies i, sobretot, 
per als amants de la bona música i del 
swing. No us ho perdeu!

Una ballada popular de sardanes obrirà la 
Festa de mà de la Cobla i els seus més de 
quaranta anys d’història.

Torna Pol Prats 
i el seu quartet, 
aquest cop 
acompanyats 
per la veu 
inconfusible de 
l’Elisenda Julià.

Dijous, 15 d’agost

18.30 h · Sardanes amb la Cobla   
                 Ciutat de Terrassa

23.00 h · Concert de swing amb Pol  
                 Prats Quartet i Elisenda Julià
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Un personatge curiós ,  despistat  i 
perfeccionista entra a escena i saluda al 
públic. Un mag? Sí. Comú? No. La màgia no 
sempre té lloc quan i on es vol. 

Tant si saps ballar com si no, viu tota la força 
del swing, el boogie i el blues en directe. No 
us ho perdeu!

Clàssics i adaptacions per a ballar amb 
aquesta cantant menorquina a qui 
acompanyen el Toni Saigi (piano), Marc 
Cuevas (contrabaix) i Carlos Falanga 
(bateria).

Divendres, 16 d’agost

12.00 h · “Flis Flas Flus” màgia en  
                 família amb Miquel Brasó

22.00 h · Classe oberta de lindy hop a  
 càrrec de BallaSwing

23.00 h · Concert de swing amb Clara  
 Gorrías Quartet



De les muntanyes dels Andes ens 
arriba aquest espectacle que combina 
contes inques acompanyats de cançons 
tradicionals d’allò més participatives!

Sigui sol, en família o amb els amics, vine 
a aprendre una coreografia de charleston 
i descobreix aquest divertit i energètic ball 
dels anys vint!

Dissabte, 17 d’agost

12.00 h · “Contes del Perú”,   
                animació infantil amb 
                Bufanúvols

22.00 h · Aprèn a ballar swing amb 
                 Swingmaniacs



Perd la vergonya i mostra el que saps fer! 
La millor manera 
d’introduir-vos en 
el món del ball amb 
la vostra parella 
(o una altra!).

L’home-instrument fa música amb els 
objectes que menys esperes. Vine a veure-ho!

La veu indiscutible de Marta Garrett 
acompanyarà aquest quintet de referència.

Dissabte, 17 d’agost

Diumenge, 18 d’agost

18.30 h · Espectacle familiar musical  
                 amb  Xavi Lozano

22.00 h · Classe oberta de lindy hop  
 a càrrec de XaviSwing 

23.00 h · Concert de swing de 
                  Casares Family Quintet   
                 amb Marta Garrett 



Inspirats en les bandes de Nova Orleans i 
Chicago de principis del segle XX, ens han 
preparat un repertori ballable i de bon rotllo 
que ens transporta als orígens del jazz.

Diumenge, 18 d’agost

23.00 h · Concert dixieland amb
  Pete’s Band

El mag Bobbie Rius i la seva becària La Paqui 
preparen un espectacle inoblidable. Però 
de ben segur necessitaran l’ajuda de grans 
i petits per resoldre tots els problemes que 
els venen a sobre! 

Dilluns, 19 d’agost

12.00 h · “Netejant la Màgia” teatre   
                 familiar i màgia amb 
                Cia Mia 



Dimarts, 20 d’agost

23.00 h · Concert de swing    
 manouche amb 
 Gypsy Vampers 

Quintet barceloní que ens recorda al 
llegendari Rat Pack, posant una gran dosi 
d’humor al jazz més clàssic. Impossible 
deixar de moure els peus!

23.00 h · Concert de swing amb 
                 The Dumpy Lobsters

La guitarra de Valentí Moya torna a la 
plaça acompanyat de Joan Pau Cumellas 
a l’harmònica, Fran Asensio a la guitarra 
i Oriol Gonzàlez al contrabaix. Una 
oportunitat única per ballar a ritme del jazz 
manouche més esbojarrat! 

Dilluns, 19 d’agost



Dimecres, 21 d’agost

19.00 h · Música i danses amb   
                 Bufanúvols

Preparats per ballar sense descans amb 
el swing més salvatge? Un concert ben 
divertit, amb els temes més marxosos dels 
grans músics del moviment.

23.00 h · Concert swing amb 
                 Shakin’ All

El grup Bufanúvols prepara un espectacle 
d’animació ple de música i danses que farà 
volar la imaginació de petits i grans!



@bcn_gracia

@bcn_gracia

districtegracia

barcelona.cat/fmgracia

#FMGràcia

Organitza: Col·labora:

LA FESTA,
GRÀCIA!
del 15 al 21 d’agost de 2019


