
 

Concerts que desperten els sentits
Vine a gaudir en família d’un concert que no 
oblidareu mai, on les emocions estan a flor de pell, 
perquè la música no pot faltar a les nostres vides.




 

Petit Taller de Cançons

Visc per cantar, visc per ensenyar, visc per 
estimar…  Quin gran plaer fer el que més 

m’agrada: cantar  per ensenyar  a estimar… 

Tot jugant amb les paraules, intento apropar-
me a l’art d’imaginar una història i a l’artesania 
de com explicar-la …

La música omple les nostres vides… Les notes 
flueixen per l’aire i  creen les melodies de les 
nostres cançons … 

El Petit Taller de Cançons neix de la col·laboració entre el músic i 
pedagog David Melgar, l’actor i escriptor Gibert d’Artze i la mestra i 
cantant Àngels López. La música, la lletra i la veu: les tres parts 
essencials de qualsevol cançó. 

El projecte del Petit Taller de Cançons és un retorn a la senzillesa d’allò 
que retrobem quan obrim els ulls i mirem al nostre voltant, de manera 
positiva, esperançada i optimista. Un espai i un temps que compartim i 
que és ple de moltes coses boniques, també. 

Des del Petit Taller de Cançons volem despertar les emocions dels 
sentiments que sovint oblidem sota capes de quotidianitat. A través de la 
música, el llenguatge més universal, l’autèntic esperanto dels nostres 
dies, i de les paraules, que poden suggerir molt més que mil imatges, a 
més de la veu, el millor instrument que mai no s’ha inventat, intentem 
trobar aquell instant inoblidable que ens aporta la força, la comprensió i la 
comunió amb el nostre entorn, la qual cosa ens referma en el nostre petit 
lloc al món.  

El so de la Lluna i la veu de la Terra
És un espectacle de petit format on la veu d'Àngels López, acompanyada 
per David Melgar al piano ens transmetran les emocions de les cançons 
del Petit Taller de cançons en un format acústic i molt íntim.

Durant el concert farem un recorregut pels diferents discs del Petit Taller 
Cançons versionant les nostres cançons a piano i veu. 
Aconseguim així que les emocions que transmeten arribin de la manera 
més pura a l’espectador.
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