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Dossier de premsa 

 

 

Més de 540.000 persones han pogut veure alguna de les més de cent bandes 
de música d’arrel que han participat des del 2005 en aquest projecte per 
fomentar la integració social 
 

 

El programa Diversons de l’Obra Social 
”la Caixa” arriba a la vuitena edició després de 

celebrar més de mil concerts a tot Espanya 
 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’edició 2012 de Diversons. 

Música per a la integració, un projecte que va néixer fa set anys 
amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi entre les diferents cultures i 
tradicions que conviuen al nostre país, per facilitar la seva 
integració a través de la música.  

 
• En les set edicions, aquest innovador projecte de l’Obra Social ”la 

Caixa” ha ofert més de mil concerts repartits per més de quatre-
cents municipis de tota la geografia espanyola, i ha rebut més de 
mig milió d’espectadors.  

 
• Des del 2005, Diversons. Música per a la integració ha permès que 

més d’un centenar de bandes d’Europa, de l’Amèrica Llatina, de 
l’Àfrica i del món àrab i musulmà hagin pogut pujar als escenaris 
per interpretar les músiques dels seus països d’origen. 

 
• Per a aquest any 2012, l’Obra Social ”la Caixa” ha escollit set grups 

d’entre un total de 234 propostes rebudes. Les bandes 
seleccionades oferiran més de setanta concerts a totes les 
comunitats autònomes a partir d’aquest mes de maig i fins a la 
tardor vinent.  
 

  
Madrid, 27 d’abril de 2012. La directora de CaixaForum Madrid, Isabel 
Fuentes, i Albert Peña, coordinador del programa Diversons de l’Obra Social 
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”la Caixa”, han presentat avui a CaixaForum Madrid la vuitena edició de 
Diversons. Música per a la integració, projecte sociocultural de l’entitat per 
fomentar la integració social a través de la música. 
 
Durant l’acte, a més d’explicar la nova programació del projecte i la nova 
proposta de grups d’arrel seleccionats per actuar en l’edició 2012 de Diversons, 
també s’ha fet balanç de les set edicions anteriors. Per això, Josep Vilagut i 
María Benítez, components del grup Marujita i participants en el programa 
Diversons del 2009, han explicat la seva pròpia experiència en el projecte, i la 
seva posterior selecció per participar en els concerts escolars organitzats per 
l’Obra Social ”la Caixa”. L’acte s’ha tancat amb l’actuació en directe de La 
Banda del Soplo, grup que destil·la música tradicional sud-americana i que 
participa en la nova edició de Diversons.  
 
En l’àmbit cultural, l’objectiu últim que persegueix l’Obra Social ”la Caixa” amb 
totes les activitats que duu a terme, tant als seus centres CaixaForum com a tot 
el territori espanyol, és potenciar el valor de la cultura com a element 
d’integració social. A través de les exposicions, els concerts i les iniciatives 
d’arts plàstiques, l’Obra Social ”la Caixa” promou el coneixement i el creixement 
personal dels ciutadans i ciutadanes de totes les edats.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el programa Diversons el 2005, 
amb l’experiència prèvia acumulada en l’organització del certamen Festival de 
Músiques del Món als seus centres culturals. Aquest festival aglutinava una 
àmplia selecció de concerts amb l’objectiu de mostrar l’eclecticisme de les 
diferents cultures del món i apropar-les a la nostra societat.  
 
Diversons és, doncs, una evolució natural d’aquell festival, sempre amb la 
mirada posada en la música com el més universal de tots els llenguatges, i és 
també una eina directa que afavoreix la comunicació entre les diferents 
cultures. La finalitat del projecte, per tant, és donar suport a la integració dels 
nous residents mitjançant la difusió i el reconeixement dels seus valors 
musicals.  
 
Aquest projecte de l’Obra Social ”la Caixa” reuneix artistes i grups que 
interpreten música d’arrel o d’inspiració tradicional dels seus llocs d’origen i que 
resideixen i elaboren la seva proposta creativa en algun lloc del territori de la 
geografia espanyola. Així, l’Obra Social ”la Caixa” vol fer conèixer la música i la 
tradició d’aquestes bandes, i alhora afavorir la interrelació entre les diferents 
cultures que conviuen al nostre país.  
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Després d’haver estat seleccionats per participar en Diversons, alguns dels 
grups també han estat escollits per participar en una altra iniciativa de l’Obra 
Social ”la Caixa”: els concerts escolars que organitza a tot el territori espanyol 
per aproximar les diferents cultures als infants. L’objectiu és fomentar la 
integració i la convivència, i alhora proposar un conjunt d’activitats de 
naturalesa interdisciplinària que els alumnes duen a terme a les escoles abans i 
després de l’actuació.  
 
Més de mil concerts per a més de mig milió d’espectadors 

 
Després de set edicions, el programa Diversons ha acollit més d’un centenar de 
bandes, que han fet gires per tot Espanya. L’Obra Social ”la Caixa” ha 
promogut els grups seleccionats i els ha facilitat la possibilitat de tocar en més 
de quatre-centes localitats repartides per totes les comunitats autònomes 
d’Espanya, cosa que ha permès oferir en total més de mil concerts, sempre de 
caràcter gratuït. Més de 540.000 persones han assistit als concerts programats 
en aquests set anys de vida del programa Diversons.  

 
Des del naixement de Diversons, l’Obra Social ”la Caixa” ha acollit propostes 
musicals de diversos tipus. En cada edició, s’ha obert dins l’àmbit nacional una 
convocatòria adreçada a les formacions musicals de dos a sis components, 
procedents de tots els punts de la geografia espanyola, en la qual s’ha donat 
prioritat a l’ús d’instruments acústics i a la reinterpretació d’un repertori 
tradicional. La joventut i la menor implementació de la banda en el mercat 
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musical han estat dos elements més que el jurat ha tingut en compte a l’hora de 
valorar i seleccionar els grups. Amb tot, les diferents edicions s’han convertit 
any rere any en tot un aparador musical.  
 
Així doncs, Diversons ofereix a les bandes el suport necessari per popularitzar 
la seva música, ja que un altre dels objectius del programa és portar aquests 
concerts a espais públics, gratuïts i de lliure accés, amb la col·laboració i la 
implicació dels ajuntaments de les poblacions que els acullen.  
 
En total, al llarg d’aquestes set edicions, s’han presentat al programa Diversons 

més de dos mil grups, dels quals finalment s’han seleccionat vuitanta 
propostes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En set anys de vida, el projecte Diversons de l’Obra Social ”la Caixa” ha acollit 
propostes musicals d’índole molt diversa, mantenint sempre la creació de 
música d’arrel com la característica principal. Tenint en compte l’àrea de 
procedència de les arrels i la música originària dels grups seleccionats fins 
avui, les més representades han estat, per aquest ordre, les següents:  
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 Procedència 
1 Amèrica Llatina 
2 Àfrica negra 
3 Món àrab i musulmà 
4 Europa 
5 Espanya 

 
 
Per estils, els grups seleccionats es mouen entre la representació tradicional de 
la música dels seus països d’origen i la fusió amb diferents tradicions. Entre els 
que ha escollit Diversons en aquestes set edicions hi ha flamenc, fado, música 
sefardita, new wave, afrobeat, samba, fanfàrria sud-americana, jazz de Nova 
Orleans, afrofusió, fusió brasilera, son jarocho i música mexicana, música 
tradicional cubana…, entre molts altres.  
 
Plataforma de llançament 

 
Amb l’objectiu de projectar la música dels grups seleccionats per tot el país, i 
també d’ajudar-los a formar-se com a bandes de música d’arrel i facilitar-los el 
seu accés al mercat musical, l’Obra Social ”la Caixa” ha acompanyat en aquest 
viatge gairebé un centenar de bandes, i els ha donat suport en tot moment, tant 
en l’aspecte organitzatiu com en el mediàtic.  
 
D’aquesta manera, l’Obra Social ”la Caixa” ha ofert als grups seleccionats a 
cada edició la possibilitat de participar, de manera retribuïda, en els concerts 
Diversons organitzats per tot el territori espanyol. També ha facilitat 
l’assessorament administratiu i artístic necessari, així com l’entrada a fires i 
trobades amb professionals, amb la finalitat de desenvolupar les seves aptituds 
i promoure la seva música, tant entre el sector musical com entre el públic.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” estableix convenis amb els ajuntaments de les 
diferents localitats per poder oferir els concerts en el marc de les festes més 
assenyalades. D’altra banda, Diversons també ofereix als seleccionats la 
possibilitat d’entrar en el cartell d’alguns dels festivals de música més rellevants 
del nostre país, com el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), el Festival 
Mundumira, (A)phònica, Etnosur, etc.  
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DIVERSONS 2012 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ja ha posat en marxa la nova programació amb els 
músics que han estat seleccionats en l’última convocatòria de Diversons 2012. 
El flamenc, la fusió de músiques del món amb el jazz i el rock, els ritmes 
afrobeat, l’univers brasiler i la samba, l’interessant món instrumental de Nova 
Orleans, la fanfàrria sud-americana i la música mandinga són els estils que 
protagonitzen aquesta nova edició.  
 
 
Grups seleccionats 

 

PAULA DOMÍNGUEZ 

Flamenc 

 
Paula Domínguez, veu principal 
Manuel Castilla, guitarra  
David Domínguez, percussió 
 
 

En la tradició del flamenc, els cantes d’anada i tornada són els que van 
evolucionar amb una influència evident de sonoritats pròpies de l’altre costat de 
l’oceà Atlàntic. Parlem d’estils com la guajira, la vidalita o la colombiana, que es 
van desenvolupar després que alguns artistes flamencs van viatjar, ara ja fa 
més d’un segle, a l’Amèrica Llatina.   
 
En aquest context s’inscriu la nova proposta de Paula Domínguez, de qui s’ha 
dit que és una veu moderna que ha trobat el seu espai en les músiques d’arrel. 
Després de moure’s en interessants projectes de soul, jazz o pop, la 
malaguenya ha decidit apostar per un format intimista, proper al públic, i per un 
repertori de tradició flamenca genuïna, però que emergeix amb una perspectiva 
contemporània.  
 
Enllaç a mp3 de Paula Domínguez. 
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ZOOBAZAR 
Música del món 

 
Amir-John Haddad, ud, saz i buzuki  
Diego Galaz, violí, mandolina, violí trompeta (stroh 

violin) i serra  
Héctor Tellini, baix elèctric  
Pablo Martín, bateria i percussions  
 
 
 
 

Quatre destacats protagonistes de l’escena de les músiques ibèriques d’arrel 
(els seus noms han estat o encara estan vinculats a projectes com els de Radio 
Tarifa, La Musgaña, Eliseo Parra o Mastretta) ens proposen un trajecte musical 
vigorós i contundent, que es passeja per les diferents riberes del mar 
Mediterrani alhora que s’acosta, amb determinació, a l’estètica del jazz‐rock en 
un sentit ampli.  
 
Si d’una banda tenim els diferents instruments de corda que treballen la 
melodia, d’una altra hi ha una secció rítmica clàssica que reforça el missatge 
musical d’una proposta ben plantejada i desenvolupada pels seus 
protagonistes. Sens dubte, les elaborades composicions d’aquest quartet 
sorprendran a tothom.  
 
Enllaç a mp3 de ZooBazar 
 

ALMA AFROBEAT ENSEMBLE  
Afrobeat  
 
Baba Gaye, veu solista i ball  
Aaron Feder, guitarra elèctrica  
Lucila Ciocoletti, saxòfon  
Fernando Redondo, baix elèctric  
Paquito de la Iguana, teclats  
Tato Sassone, bateria i percussió  

 
 
Alma Afrobeat va néixer el 2003 a la ciutat de Chicago, sota el lideratge del 
guitarrista Aaron Feder, amb l’objectiu de rendir homenatge a la música sorgida 
de la ment, el cos i l’esperit del músic nigerià Fela Anikulapo Kuti. Al cap d’un 
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temps, Feder es va instal·lar al nostre país, on després de diferents etapes i 
sense perdre l’objectiu inicial, ha consolidat una formació que barreja la vessant 
instrumental tan característica de l’afrobeat (ja siguin versions de clàssics 
africans o composicions pròpies) amb la força del senegalès Baba Gaye, 
cantant, rapsode i ballarí de gran presència escènica.  
 
Enllaç a mp3 de Alma Afrobeat  
 
 

GAFIEIRA MIÚDA  
Samba  
 
Ana Rossi, veu solista  
Alexis Ortega, trombó  
Àlvar Monfort Ferrando, trompeta i fiscorn  
Rodrigo Bezerra, baix elèctric  
Jefferson Otto Gonsalves, bateria  
Ramiro Pinheiro, guitarra  

 
 
L’univers musical brasiler no deixa mai de sorprendre’ns. Acostumats a la 
potent síncope dels seus ritmes percussors, amb la proposta d’aquest septet 
barceloní descobrim la gafieira, un estil suau i delicat, desconegut per la 
majoria de nosaltres, però molt popular al Brasil des dels anys trenta del 
segle XX. A més d’identificar aquest estil musical, gafieira també és el nom de 
les populars sales de ball on generacions de brasilers (sobretot a Rio de 
Janeiro) s’han trobat per ballar i escoltar la seva música preferida, al ritme que 
marquen enormes big bands.  
 
Des d’un format menor, Gafieira Miúda ens trasllada a aquest univers màgic i 
atemporal, recuperant i revitalitzant peces històriques com «Beija‐me» o «Sem 
compromisso». 
 
Enllaç a mp3 de Gafiera Miúda 
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LA BANDA DEL SOPLO  
Fanfàrria sud-americana  

 
Bruno Duque, saxòfon soprano i flauta; 
direcció musical  
Manuel Mendoza, saxòfon alt  
Javier Escribano, trombó  
Miguel Ángel Carrasco, tuba  
Emiliano Benevides, percussió  
Robbie K. Jones, bateria  

 
En actiu des de l’any 2008, La Banda del Soplo vol recuperar l’esperit popular i 
ballable de les antigues orquestrines de vent i percussió que, fins a mitjan 
segle XX, van animar les festes i celebracions que es feien a les places dels 
nostres pobles, ciutats i barris. El seu repertori es basa en estils tradicionals 
sud-americans, com el xoro i el maxixe brasilers, la cúmbia colombiana o el 
danzón i el son cubans, afegint-hi algunes composicions pròpies d’inspiració 
també llatinoamericanes. 
 
La mirada actual que aquests sis músics madrilenys dirigeixen a peces com 
«Linda flor» (Benny Moré) o «Cascatinha» (Pixinguinha) s’acompanya d’una 
curosa posada en escena que resulta en un concert dinàmic, ideal per a un 
matí festiu i assolellat o una càlida nit d’estiu. 
 
Enllaç a mp3 de La Banda del Soplo 
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GUMBO JASS BAND  
Jazz de Nova Orleans  
 
Ramon Cuadrada, trompeta  
Francesc Miralta, clarinet  
Òscar Font, trombó  
Josep Traver, banjo  
David Parras, tuba  
David Forns, percussió  
 
 
 

Qui més qui menys, tots podem visualitzar la imatge d’una marching band 
passejant pels carrers del Barri Francès de Nova Orleans. I tenim molt clar 
l’irresistible encant que transmet el seu so alegre i proper. Atrapats per aquest 
jazz primigeni, els sis components de Gumbo Jass Band s’ocupen, des de l’any 
1998, de preservar i difondre a casa nostra una música que va néixer a 
principis del segle XX a la ciutat més gran de l’estat de Louisiana i que encara 
manté la seva vigència, amb peces com «When You’re Smiling», «Sweet 
Georgia Brown» o la clàssica «When the Saints Go Marching In», que formen 
part de la memòria col·lectiva. Per cert, el gumbo és una sopa típica de 
Louisiana, bastant contundent, que acompanya diferents tipus de plats. 
 
Enllaç a mp3 de Gumbo Jass Band 
 
 

NAKANY KANTÉ  
Afrofusió  
 
Nakany Kanté, veu solista  
Drissa Diarra, balafon i ngoni  
Mark Petersberger, kora  
Seydou Adama Traoré, djembe  
Ansoumane Bangoura, calabasse  
Guillem Aguilar Nolis, baix elèctric  

 
Nakany Kanté conserva en la seva aguda i penetrant veu els registres de la 
música mandinga. Al cap i a la fi, va aprendre’n tots els secrets ja de molt 
petitona, mentre creixia envoltada de tota mena d’artistes al seu poble natal, 
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Siguiri, una petita població de la República de Guinea, prop de la frontera amb 
Mali. 
 
Ja han passat uns quants anys des d’aleshores, i ara, acompanyada per cinc 
músics de gran qualitat i experiència en l’escena de la música africana, ens 
presenta un projecte que se submergeix de ple en la tradició de la seva terra 
per presentar-nos, en format acústic, la riquesa i la vitalitat d’una cultura 
ancestral que ha donat figures del nivell de Salif Keïta, Mory Kanté o Toumani 
Diabaté. 
 
Enllaç a mp3 de Nakany Kanté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Esther Lopera: 932 453 081 / 685 990 460 / diversons@la-chincheta.com  
Yolanda Bravo: 932 453 081 / 685 512 476 / diversons@la-chincheta.com 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


