
CANÇÓ D'AUTOR AL III CICLE “Al Pati”  
 

- La III edició de Al Pati, tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de juliol a les 20.30h, al pati de la Bi-

blioteca Caterina Figueras de Tona 

- Tres concerts gratuïts amb Pau Alabajos, Lu Rois i Darània  

Durant els dies 4, 5 i 6 de juliol tindrà lloc la tercera edició de Al Pati, el cicle musical organitzat per la Biblioteca 

amb el suport de l’Ajuntament de Tona. 

Al Pati és un projecte que vol apropar a tots els públics la música d’autor feta als països catalans, en un format ín-

tim i acústic i de forma gratuïta. Un cicle de música a l’entorn de la Biblioteca i en un poble d’una llarga història i 

tradició turística, Tona. 

Aquesta edició comptarà el 4 de juliol, amb el cantautor de Torrent, Pau Alabajos, que presentarà en format acús-

tic el seu sisè disc, L’amor i la ferocitat (Bureo Músiques, 2016). El 5 de juliol serà el torn de la sabadellenca, Lu 

Rois, que ens portarà amb la seva sensibilitat i veu única els temes dels seus Ep Cau de lluna i Camí del far 

(autoeditats). Tancarà Al Pati, el 6 de juliol, el pop d’autor amb pinzellades de música mediterrània de Darània. 

Presentaran les cançons del seu darrer disc El silenci dels peixets (Picap, 2016).   

Tots els concerts són gratuïts i tindran lloc els dies  4, 5 i 6 de Juliol a les 20.30h, al pati de la  Biblioteca Caterina 

Figueras de Tona (Antoni Figueras, 62 amb carrer de la Font).  

 

4 de juliol. Pau Alabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amor i la ferocitat (Bureo Músiques, 2016) suposa un abans i un després en la discografia de Pau Alaba-

jos. Enregistrat en els estudis Alex The Great de Nashville (Tennessee) amb el productor nordamericà 

Brad ones, aquest CD constitueix una col·lecció de cançons viscerals. L’amor i la ferocitat és un àlbum  



gravat en directe, amb la cruesa analògica dels amplificadors de vàlvules i la veu despullada, sense filtres 

ni maquillatge de postproducció. En aquesta nova aventura, els arranjaments es posen al servei d’unes 

lletres honestes, terriblement sinceres, que es mouen pel camí de l’esperança, l’amor, la memòria i l’es-

perit crític. Un concert que immortalitza un intens viatge València-Nashville d’anada i tornada, dotze can-

çons a cos descobert, sense escut ni cuirassa. 

5 de juliol. Lu Rois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parell d'anys de carrera és tot el que ha necessitat aquesta jove pianista i cantant de Sabadell per a 

destacar com a compositora i lletrista, extremadament sensible i sobradament dotada. Amb una veu úni-

ca i l’acompanyament del piano, Lu Rois es mou entre el folk de càmera i les balades intimistes, coordena-

des que van marcar el rumb de Camí de far, debut que va conjugar a la perfecció classicisme, serenitat i 

dolçor, i del EP Cau de Lluna, publicat a l'abril del 2016. Una joia del nostre país que us conquistarà en el 

seu directe.  

 

6 de juliol. Darània  

 

 

 

 

 

 

Darània és el grup liderat pel guitarrista i compositor Daniel Sesé (Túrnez & Sesé). Presentaran el seu disc 

El Silenci dels peixets (Picap, 2016), pop d’autor amb carícies al jazz i la música mediterrània, acompanyat 

de la dolçor a la veu d’Ivet Remacha.  Unes lletres que ens parlen de la quotidianitat amb sensibilitat i mà-

gia.   


