




Encanta
FESTIVAL DE PETIT FORMAT DE CANTAUTORES I CANTAUTORS 

13-16 DE MAIG 2021 , RODA DE TER



L'Ajuntament de Roda de Ter impulsa des de fa quatre anys el Festival EnCanta amb la col·laboració de la 

Generalitat de Catalnya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Masies de Roda. En totes les edicions 

del festival s'ha compatat amb l'ajuda inestimable de l'equip de voluntaris i voluntàries, sense els quals no 

seria possible el bon funcionament de tots i cadascun dels concerts. Moltes gràcies! També volem agrair 

la dedicació i la bona disposició dels tècnics de so i llum, que fan que durant el festival es disposi de tot 

el necessari per garantir la màxima qualitat. En aquesta ocasió comptem, a més, amb la col·laboració 

d'Anigami. Gràcies també al públic. 

És un plaer programar el Festival Encanta per a vosaltres.



Durant aquest temps de pandèmia la cultura s’ha hagut d’adaptar a unes 

condicions que no li són naturals. La distància, tan necessària per evitar 

la propagació del virus, genera un escenari incòmode per a la cultura 

però indispensable per poder seguir gaudint-ne. 

Des del festival EnCanta tenim molt clara la necessitat de seguir 

programant cultura, practicant cultura i celebrant cultura; i no ens 

cansarem de dir que és un element essencial per a les nostres vides. 

Estimem la música en directe i desitgem tant com vosaltres poder 

recuperar els espais habituals en les condicions de normalitat que ara 

enyorem. 

Mentrestant, però, seguirem apostant per aquesta resistència cultural, 

amb la presentació de la quarta edició d’un festival encara molt marcada 

per les mesures de seguretat.

Us presentem la programació d'enguany, la més eclèctica i diversa que 

hem proposat mai: dotze propostes que esperem que gaudiu amb la 

mateixa intensitat que nosaltres, i que ompliran Roda de Ter de música 

durant quatre dies. 

Visca la cultura. 



El festival EnCanta torna, un any més, al calendari cultural de 

Roda de Ter amb una proposta de cantautors i cantautores de 

gran qualitat. Durant aquests dies de primavera la música, les 

veus i els seus missatges recorreran els carrers del poble per 

a fer-nos de bàlsam enmig de les dificultats viscudes durant el 

darrer any.

La música ens ajuda a estar atents, ens ensenya a escoltar i a 

escoltar-nos, i ens fa descobrir racons insospitats on no 

sabíem que mai podríem entrar. És per això que l’EnCanta, 

com a festival de petit format únic en el nostre entorn, s’ha 

convertit en una proposta ambiciosa i que no deixa indiferent 

els seus espectadors: ni per la tipologia de les propostes 

programades ni tampoc pels llocs que, any rere any, ens fa 

descobrir.

Els jardins de la Fundació Miquel Martí i Pol, la Casa 1 

d’octubre, el Museu de l’Esquerda i, com a novetat, la fàbrica 

de Can Grau, acolliran dotze concerts durant quatre dies i 

faran d’altaveu esperançat per a la cultura del país.

Siguem còmplices de l’èxit de l’EnCanta, no deixem passar de 

llarg aquest regal!

Roger Canadell 
Regidor de Cultura

Ajuntament de Roda de Ter







Alba Carmona va formar part del grup Las Migas durant gairebé una 

dècada. El talent vocal de l’Alba és indiscutible, i amb aquest projecte 

en solitari enceta una nova època  que denota maduresa i seguretat. 

La seva música bascula entre el flamenc i el pop, a mig camí de la 

tradició i la contemporaneïtat. 

Presenta el seu primer disc, ja consolidat, que es va publicar l'any 

2018. 

La seva proposta enceta la quarta edició de l’EnCanta, tota una 

declaració d’intencions per part del festival que farà evident la 

diversitat existent de tipologies de cantautors i cantautores. 

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

CASA CULTURAL 

1 D'OCTUBRE





Les Cruet són una banda de punk amb una sonoritat contundent, a 

vegades bruta, i amb una força sobrenatural. La seva cantant, Laura 

Crehuet, es deixa la veu a cada vers, per explicar-nos contes 

fantàstics que parlen d’animals i natura, i sobretot de vida. 

El misticisme que desprèn el projecte topa frontalment amb la seva 

sonoritat, que envesteix les orelles com una bola de demolició. Si ens 

posem exquisits, les cruet, no són pròpiament una proposta de 

cantautor/a, però la singularitat del projecte fa que encaixi 

perfectament en la nostra proposta de festival. 

Amics de les guitarres i de la música contundent, acosteu-vos al 

concert de les Cruet. Us enamorareu.

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

CAN GRAU





Des del festival EnCanta ja feia temps que volíem organitzar una nit 

valenciana, i en aquesta quarta edició hem trobat el moment. Les 

dues propostes són molt diferents entre elles, però són una bona 

mostra del gran moment que viu la música del País Valencià. 

El primer plat, Júlia, és un grup de dream pop d’Alcoi. A partir de 

bases electròniques, múltiples instruments i recursos vocals creen 

atmosferes oníriques on les lletres costumistes descriuen i 

acompanyen el nostre trànsit pels paisatges sonors que ens 

proposen.

Diuen que en directe creixen, a l’EnCanta tindrem l’honor de 

comprovar-ho. 

5€ ANTICIPADA

8€ TAQUILLA

CASA CULTURAL 

1 D'OCTUBRE





Pau Alabajos ja és  un referent a l’escena de cantautors, tan a 

l'escena valenciana com a la catalana. El seu folk preciosista, ens 

parla de la quotidianitat, de la vida, amb una naturalitat que sorprèn. 

Les seves lletres ens interpel·len de tal manera que ens les sentim 

nostres a la primera escolta. Com a cantautor sempre es mostra  

compromés amb les llibertats i els moviments socials i,  en molts 

casos, les seves cançons esdeven la veu dels que no en tenen.

Com a bonus Track en el seu últim disc (les hores mortes) hi ha una 

versió d’Estimada Marta de Miquel Martí i Pol. 

Amb Pau Alabajos quadrarem el cercle. 

5€ ANTICIPADA

8€ TAQUILLA

CASA CULTURAL 

1 D'OCTUBRE





L’Ariana va créixer a la Seu d’Urgell, envoltada de natura. No és 

estrany que la seva proposta estigui impregnada d’aquests paisatges 

i d'elements òrganics que evoquen natura. El seu estil, però, és 

principalment urbà; un espai d'encreuament de trap, electrònica, i 

música llatina. 

El seu primer disc (Adios, no es para siempre) està produït amb una 

delicadesa singular, la mateixa que el seu cançoner, per apropar-nos 

a un univers molt personal, que sembla no tenir sostre. 

Potser encara no podrem ballar com voldríem però no pararem de 

moure’ns assegut de la cadira. 

L’Ariana és única. 

MUSEU DE L'ESQUERDA3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA





Joa Lwest (Marc Esteve i Ferran Cortés) és una proposta que porta 

l’etiqueta de valor emergent. El seu projecte va ser seleccionat entre 

els 18 millors en el concurs SONA9 del passat 2020. 

Ofereixen folk de manual i sonoritat de cantautor clàssica, que 

enganxa per la seva senzillesa i proximitat. La profunditat dels seus 

temes ve donada pels efectes digitals i els sons que afegeixen a les 

seves creacions. 

Les seves lletres ens traslladen a tardes tranquil·les, de manta i sofà i 

de conversa amb amics, que creen un retrat generacional reposat i 

calmat. 

Una descoberta per a qui s’acosti a veure’ls a l’EnCanta.

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

JARDINS FUNDACIÓ

MIQUEL MARTI I POL





La proposta de Lia Sampai troba la seva raó de ser en les sonoritats  

mediterrànies. El seu folk està impregnat d'aquesta escència, i també 

de delicadesa i intimitat. Però no tot és delicadesa en els seus 

temes: alguns denoten una potència i seguretat que moltes veus 

voldrien tenir.   

Acaba de publicar "Amagatalls de llum", una proposta que enllaça 

amb el seu anterior treball, on la veu de la Lia es fusiona amb la 

guitarra d'Adrià Pagès per fer-nos descobrir aquests amagatalls 

preciosos que s'amaguen en les seves cançons. 

Cada nota i cada lletra destil·len la delicadesa amb què s'ha treballat 

aquest projecte, i això sol ja és motiu suficient per venir a veure-la a 

l'EnCanta. 

Hi ha molta veritat en el que canta la Lia Sampai, i això ens agrada. 

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

CASA CULTURAL 

1 D'OCTUBRE





Iban Urziar (Amorante) fusiona tradició i modernitat com pocs ho 

poden fer. A les seves composicions hi ha multitud d’instruments: 

ukeleles, guitarres, trompeta... que utilitza per crear atmosferes 

sonores en les quals fa cristal·itzar estats d'ànim i emocions.

És d'aquelles propostes que ens fa tanta il·lusió poder programar al 

festival, per la singularitat i l'excepcionalitat de l'artista. 

Amorante juga amb el risc interpretatiu i creatiu per oferir una 

experiència musical per a qui decideixi anar a un concert seu. 

Ens complau enormement que hagi acceptat participar al festival.

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

JARDINS FUNDACIÓ

MIQUEL MARTI I POL





Maria Jaume ens parla sense filtres i posa la pell de gallina.Va 

guanyar la passada edició del concurs Sona9, i el seu disc "Fins a 

maig no revisc" demostra que li sobraven mèrits. 

D’origen mallorquí, la seva proposta desborda mediterraneitat, 

modernitat i passió. El que proposa és molt difícil, tot i que ho faci 

d'una manera tan natural que ens desborda com a espectadors.   

Una proposta lluminosa que retrata com poques les petites coses de 

la vida; Maria Jaume fa un inventari sentimental a ritme de pop-folk 

ben produït i amb una projecció artistica enorme.  

Un autèntic luxe de concert.  

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

CASA CULTURAL 

1 D'OCTUBRE





El líder d’Animal, Gerad Aledo, amb el seu projecte en solitàri 

presenta una proposta més intimista i propera. De totes maneres, no 

perd la seva capacitat per generar senzills, amb melodies 

enganxoses, i festives.

L'any 2020, un any difícil per mantenir viva la creativitat, ell ens va 

regalar tres discs, "De ti en adelante", "Obrint el ulls" i un disc de 

versions on s'atreveix amb cançons dels Pets, Txarango o amb "Que 

tinguem sort" de Lluís Llach que podia haver firmat el mateix Jack 

Johnson.  Un dels senzills d'aquesta nova etapa de Gerard Aledo és 

"Quan tot hagi acabat", que s'ha acabat convertint en un himne per 

aquests temps tan incerts per a la cultura, i amb el qual ens hi podem 

identificar tots els que estimem la música en directe. 

Acabar el dissabte de l’EnCanta amb la seva música és un privilegi. 

3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

CAN GRAU





3€ ANTICIPADA

5€ TAQUILLA

MUSEU DE L'ESQUERDA

Jordi Serradell, al seu "Ésser viu", fa un exercici d'antropologia per 

explicar què és un ésser viu i què vol dir ser viu. Parlar de la vida no 

es fàcil, però ell no sembla tenir cap problema per aconseguir-ho. 

Retrata les misèries i les virtuts de la humanitat sense drames, amb 

una perspectiva pràcticament analítica, però molt poètica. 

Tot això impregnat d'un aroma de terra, de bosc i natura, que 

recorden la ruralitat que el defineix. 

Folk, americana, country, pop, són alguns dels gèneres musicals  que 

poden encaixar amb la seva proposta, però en Jordi els trascendeix i 

crea un so propi i identificable. 

Un concert que segur que voldrem que no acabi mai.   





El debut discogràfic de la Joina va ser en forma de rap contundent, 

amb lletres feministes, rimes combatives, lluita i supervivència de 

classe. Fa uns mesos va publicar el seu segon disc, Orbital 9.18, que 

representa tota una evolució estilística respecte el seu anterior 

treball. És un disc més reposat, molt més segur i amb un estil molt 

més marcat.

Hi trobem fragments de piano que ens traslladen a la seva formació 

com a pianista clàssica, bases electròniques que acompanyen 

calorosament una veu segura i forta que continua rapejant amb 

contundència, però ara ens mostra molts més registres. 

Orbital 9.18 ens parla de no trobar casa, de refugi, de la   nostàlgia 

pel passat i de la por d’afrontar un món que molts cops ens supera. I 

tot això sense perdre ni un gram d’apoderament i reivindicació. Val 

molt la pena escoltar-la

5€ ANTICIPADA

8€ TAQUILLA

CAN GRAU





Les tres primeres edicions de l’EnCanta van  acabar amb el concert-

vermut del migdia, però sempre havíem trobat a faltar un tancament, 

a la tarda, més tranquil i reposat. Amb “A boy and a Girl” de Magalí 

Saré i Sebatià Gris hem trobat l’excusa i l’encaix perfectes.

En aquest projecte aboquen el seu talent sobre un cançoner que té 

unes arrels fondes en la música tradicional però que mira 

constantment endavant i aporta noves sonoritats a l’escena. 

Experimentació amb la tradició, música electrònica, i un talent vocal 

excepcional faran del concert de cloenda de la 4a edició de l’EnCanta 

una experiència per al públic que s’acosti a Can Grau. 

5€ ANTICIPADA

8€ TAQUILLA

CAN GRAU









L'aforament dels escenaris de l'EnCanta és limitat per poder 

garantir la  la distància de seguretat entre espectadors.

Tots els concerts es faran amb el públic assegut. 

No cal portar les entrades impreses, només cal descarregar-

les al mòbil i validar-les a l'accès de cada recinte. 

Recomanem assistir al concert amb temps suficient per evitar 

aglomeracions a l'entrada. 

La mascareta i la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic 

seran obligatòries per poder accedir al recinte. 

Caldrà que els espectadors respectin la distància de seguretat 

en tot moment.








