
 
El cicle DIVERSONS - Música per a la 
integració de l’Obra Social ”la Caixa” 
comença la seva gira per tot Espanya 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa per sisè any consecutiu el projecte 

DIVERSONS - Música per a la integració.  

 
• La iniciativa musical de l’entitat vol fomentar l’intercanvi entre les 

diferents cultures i tradicions que conviuen al nostre país.  
 

• DIVERSONS porta als escenaris populars grups que interpreten música 
d’arrel o d’inspiració tradicional dels seus respectius països o cultures 
d’origen.   

 
 

Barcelona, 30 d’abril de 2010. El programa DIVERSONS de l’Obra Social ”la Caixa” 

reuneix, des del 2005, músics i conjunts que interpreten música d’arrel o d’inspiració 
tradicional dels seus països d’origen respectius.  
 

Es tracta de grups que s’han presentat a una convocatòria del Departament de Música de 
l’Obra Social ”la Caixa” i que posteriorment han estat seleccionats per un jurat especialitzat 
en músiques del món per formar part del projecte DIVERSONS durant aquesta 

temporada. L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb els ajuntaments de les 
localitats incloses a la gira, oferirà concerts del programa DIVERSONS, a càrrec dels 
grups Los Soneros (Cuba), Rumba Vella (rumba catalana), Baião Brasil (Brasil), 

Lusofonías (Portugal), Zejel (música andalusina), Sandra Rehder (Argentina) i 

Sadhna (Índia).  

 

La Fundació ”la Caixa” facilita les eines necessàries perquè un grup de música que inicia 
la seva trajectòria es pugui professionalitzar: formació tècnica, musical, nocions 
administratives i remuneració dels concerts. Amb l’objectiu de fomentar la integració i la 

convivència entre cultures, DIVERSONS ofereix una possibilitat d’expressió atractiva i 
valuosa als nombrosos intèrprets i conjunts de músiques del món que, originaris dels llocs 
més diversos, resideixen i elaboren la seva proposta creativa al nostre país. En aquest 

sentit, DIVERSONS és una plataforma de llançament a la carrera musical; de fet, alguns 
dels grups que han participat en altres edicions formen part de les programacions més 
importants de músiques del món del nostre país; a més, alguns, després del seu pas pel 

programa DIVERSONS, són escollits per altres projectes pedagògics del Departament de 
Música de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 

Mitjançant aquest projecte, l’Obra Social ”la Caixa” impulsa la difusió i la promoció de 
músiques del món, a través de les quals ens aproximem a diferents cultures, tot 
fomentant-ne el coneixement i afavorint així la integració, el respecte i la convivència.  



 
 

Des del seu naixement, ara ja fa sis anys, el projecte ha portat a més de 200 ciutats 

espanyoles més de 600 concerts en viu davant de més de 200.000 espectadors. El 
projecte ha donat a conèixer tradicions ben diverses, des de la música andina fins a 
l’Àfrica negra, passant per la música dels Balcans, entre d’altres. Cada any, el 

Departament de Música de l’Obra Social ”la Caixa” obre una nova convocatòria perquè 
s’hi puguin presentar diferents propostes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOS SONEROS (Cuba) 

El repertori tradicional cubà, que a l’illa qualifiquen amb 
orgull de «folklòric», és el que recupera el grup Los Soneros, 

després d’anys d’investigació en els arxius de la música de 
l’illa i de rescat de l’herència deixada per compositors com 
Ignacio Piñeiro, Ñico Saquito, Miguel Matamoros o Arsenio 

Rodríguez. 
 
Al començament del segle XX, la música cubana va consolidar un format de grup que 

va fer fortuna i que, als jocs vocals excepcionals que unien les influències africana i 
espanyola, hi sumava una combinació imparable d’instruments melòdics (guitarra 
espanyola, tres cubà, trompeta…) i rítmics (contrabaix, maraques, campana…). Sota 

aquesta estructura que havia d’esdevenir clàssica, es van desenvolupar estils com la 
guaracha o el bolero, derivats directament del tradicional son montuno nascut a la 
Sierra Maestra. 
 

RUMBA VELLA (rumba catalana) 

 

Rumba Vella és una formació nascuda dins les aules del 
Taller de Músics, que reivindica les rumbes clàssiques, les 
de tota la vida, les que ja formen part de la nostra memòria 

cultural. Curiosament, entre els components d’aquesta 
formació hi ha néts i besnéts dels mestres que van escriure 
peces emblemàtiques com Caramelos, Achilipú o Una 

lágrima cayó en la arena. Potser per aquest vincle familiar tan fort i proper, el quintet 
ha deixat de banda les trobades amb la salsa, el flamenc o altres ritmes i s’ha centrat 
en el so més tradicional, sense afegir ni conservants ni colorants al ritme del 

ventilador. 
 
La rumba catalana viu un moment de plenitud com no se’n recorda cap altre. Potser no 

té l’èxit comercial que van aconseguir Peret o Los Amaya en el seu moment, però mai 
no havíem gaudit de la constància que mantenen els joves que, als darrers anys, han 
iniciat projectes al voltant de la música creada pels gitanos de Barcelona, Mataró i 

altres ciutats del nostre país. 
 

BAIÃO BRASIL (Brasil) 

Fruit de la trobada de cinc músics que coneixen 
profundament els estils folklòrics, però que formen part 
d’una generació jove amb moltes coses noves per dir, 

Baião Brasil ens apropa a la riquesa rítmica del nord-est, a 
través d’un repertori que és, a la vegada, representatiu 
(interpreten temes de grans compositors com Jackson do 



 
 

Pandeiro, Luis Gonzaga o Zé Ramalho) i variat (en els seus concerts sonen ritmes 

com el coco, el xote o el xaxado). 
Brasil ofereix al món una diversitat enorme de músiques tradicionals, sempre 
vinculades directament a les diferents realitats socials, econòmiques i culturals de 

cadascuna de les seves zones. Històricament la regió del nord-est, amb Recife i 
Salvador de Bahia com a ciutats més importants, ha quedat mig amagada a causa de 
la projecció internacional de Rio de Janeiro i de la força econòmica de São Paulo. Però 

la veritat és que la música nordestina té una vitalitat única, connectada a l’esperit festiu 
i reivindicatiu dels seus habitants. 
 

 
LUSOFONÍAS (Portugal)  

 

Aquest projecte va néixer fa un any a Madrid, quan la 
cantant Patricia Colaço, després de nombroses 
experiències en grups de jazz llatí i música brasilera, va 

convocar diversos músics d’estils diferents per treballar, 
des d’una sonoritat acústica, materials diversos que 

tinguessin com a element comú l’idioma portuguès, probablement un dels més 

musicals que hi ha.  
A partir d’aquí, el grup (integrat per un acordionista eclèctic, un contrabaixista de jazz i 
un guitarrista que busca connexions entre el flamenc i la música brasilera, a més de la 

vocalista culpable de tot plegat) va fer una recerca que l’ha fet concentrar-se en el fado 
lisboeta, els cants tradicionals de la regió portuguesa de l’Alentejo, la morna 
capverdiana, el semba d’Angola o el xoro carioca. Amb propostes urbanes o rurals, 

pausades o rítmiques, genuïnes o mestisses, l’univers musical lusòfon és ple de 
matisos i sons d’una gran riquesa, que aquest quartet posa de manera impecable al 
nostre abast en una sola sessió. 

 
ZEJEL (música andalusina)  

 

Zejel neix del treball conjunt fet al voltant de la tradició 
oriental mediterrània per la cantant Iman Kandoussi, el 
multiinstrumentista Juan Manuel Rubio i el percussionista 

Álvaro Garrido. El grup, en actiu des del 2006, se 
submergeix en l’interessant món cultural que va marcar la 

pauta creativa del Mare Nostrum durant nombrosos segles (tot superant guerres, 

reconquestes i croades) i que encara avui es manté viu. El repertori que presenta el 
trio no deixa cap mena de dubte respecte de l’objecte de la seva feina: cançons 
sefardites, composicions clàssiques otomanes o andalusines, cantigues i romanços 

cristians… Tot i que és complicat extreure conclusions definitives quan es tracta 
d’interpretar repertori medieval, algunes tradicions han mantingut cants, melodies i 
instruments que provenen d’aquella època i que ajuden músics contemporanis com els 



 
 

de Zejel quan miren de treballar sons que configuren una identitat comuna i 

mediterrània que ens fa volar la imaginació. 
 
 

Sandra Rehder (Argentina) 

 

Sandra Rehder ha aconseguit convertir-se en una 

destacada figura de l’escena del tango a Barcelona, amb la 
seva veu enlluernadora, de vegades molt dolça, de 
vegades d’una força animal. Acompanyada per tres 

instrumentistes d’eficàcia provada, Rehder combina 
coneguts clàssics de Gardel, Manzi, Expósito, Charlo o Tróilo amb temes dels lletristes 
i compositors d’avui o recitats de poemes d’autors diversos (inclosa ella mateixa), per 

construir un repertori que es mostra amb una energia sorprenent i encomanadissa. 
 
La relació entre Barcelona i el tango ve de lluny, de molt lluny, fins al punt que el 

mestre Enrique Cadícamo va dir, l’any 1930, que la ciutat catalana era la tercera pàtria 
del gènere. La música urbana del Río de la Plata ja no viu temps com aquells en què 
Gardel es passejava per Buenos Aires dalt d’un cotxe regalat pels seus admiradors 

catalans. Però Barcelona encara és una plaça desitjada i respectada per tots els 
artistes de tango. Potser per aquest motiu, aquí és on es va instal·lar Rehder. 
 

SADHNA (Índia) 

 

El quintet Sadhna planteja una aproximació respectuosa 

en format de concert a aquest camí tan especial que 
representen els cants bhajans per viure l’espiritualitat. Per 
aconseguir-ho, té dos grans artistes indis residents a 

Barcelona, el flautista Shyam Sunder i la cantant Sapna 
Laroiya, que donen solidesa a una formació que completen tres músics catalans que 
mantenen des de fa anys una relació intensa amb l’Índia. 

 
Els cants bhajans formen una part gairebé intrínseca de la tradició hinduista com a 
manifestació dels sentiments i les emocions dels devots cap a una o diverses divinitats 

del panteó. El llenguatge d’aquestes cançons, molt populars i arrelades en la 
quotidianitat, permet als hinduistes expressar emocions i relacionar-se amb els déus 
de manera molt directa i planera. Des de fa segles, la música que acompanya els 

bhajans és la música clàssica índia, basada en els rāgues (patrons melòdics) i els 
tales (patrons rítmics) interpretats amb els diferents instruments tradicionals indis. 
 

 



 
 

 

DIVERSONS 2010 
Música per a la integració 
Concerts de músiques del món organitzats per l’Obra Social 
”la Caixa”  
 
Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Tel.: 902 223 040   
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo: 676.36.06.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


