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GUILLEM RAMISA
Manifestacions en contra la tristesa

El polifacètic cantant i poeta de Roda de Ter aborda les emocions 
des d’un univers particular, sensible i proper. Acompanyat per 
bateria, baix i trompeta, farà un repàs dels seus diversos treballs 
amb els quals ha obert nous camins i sonoritats, construint així el 
seu recorregut personal, més complet i sòlid a cada pas. 

JOANA SERRAT
Hardcore From The Heart

La cantautora osonenca presenta el seu cinquè àlbum, un disc 
introspectiu, emocional, commovedor i fins i tot dolorós, en 
el qual l’artista es confronta a si mateixa, a una imatge feta 
de clarobscurs, en una mena de viatge expiatori que atrapa 
l’espectador i que constitueix un dels cims literaris de l’artista.

LA RIVERTER 
Al castell de Besora

Dalt del castell de Besora coneixerem els avenços dels treballs 
arqueològics fets al jaciment. Ens acompanyarà la música 
desenfadada de la banda manlleuenca Riverter tot gaudint d’un 
vermut ofert pels Amics del Bisaura. 
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MARIA JAUME
Voltes i voltes

L’artista mallorquina establerta a Barcelona atresora un estil 
propi que estén un pont entre les grans cantautores de l’indie 
i la cançó mediterrània. Ara ens presenta el seu nou treball 
Voltes i voltes amb el qual fa un pas endavant cap a un estil 
més pop i més lluminós.

Diumenge 8 de maig Diumenge 15 de maig Diumenge 22 de maig Diumenge 29 de maig

Informació:
p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 93 852 92 34

Tots els concerts dels jardins del castell de Montesquiu estaran 
acompanyats pel bar l’Animal que oferirà servei de bar durant 
els espectacles.

Aquests actes estan condicionats per la normativa sanitària 
vigent sobre la COVID-19.

Venta d’entrades:
www.musicaalagespa.cat

Hora: 12 h
Lloc: Jardins del castell de Montesquiu
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Hora: 12 h
Lloc: Jardins del castell de Montesquiu
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Hora: 12 h
Lloc: Jardins del castell de Montesquiu
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Hora: 11.30 h
Lloc: Castell de Besora 
A les 10 h ens trobarem davant l’Ajuntament de Santa Maria de 
Besora per pujar dalt del castell de Besora
Espectacle gratuït
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