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EVA PÉREZ BENAGES 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 1971 .  

Canta en formacions corals des de fa més de deu anys. Es forma en cant en 

l’especialitat de jazz amb Meritxell Galan de l’Escola de Música Musicàrea de Vilanova i 

la Geltrú.  

Ha cantat amb diverses formacions i en events com ara la fira de Novembre de 

Vilanova i la Geltrú, la Nit dels Museus, i a locals musicals al Masnou, a Vilanova i la 

Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges.   
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JORDI BERTRÁN 

 

Barcelona, 1952. 

Vinculat al món de la música i del teatre de titelles des dels anys 60. Famós pels seus 

espectacles arreu del món, compta amb discografia i cançons pròpies amb diverses 

formacions. Al 1974 estudia solfeig, guitarra i piano al Conservatori del Liceu i la seva 

activitat com a creador de cançons pren força. A l’any 1975 acompanya a la guitarra a 

la cantant Marina Rossell en diversos recitals, entre ells les "Sis hores de Canet", i al 

1976 acompanya amb la guitarra a cantants com Jordi Margarit o Pere Còdols. 

Comença la seva activitat com a cantautor i dóna els primers recitals a la Sala 

Villarroel. El 1982 dóna recitals, com a cantautor a La Cova del Drac. Per aquelles dates 

estudia a l'Escola de Música Moderna i Jazz de Barcelona. Del 1987 fins l’actualitat 

segueix composant cançons i músiques per a la companyia que porta el seu nom.  
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EDUARD SUÑÉ 

 

 

 

Barcelona, 1957.  

Format a Musicàrea amb Roberto Albrecia i a l'Escola de Música del Palau amb Gemma 

Torralbo, toca el saxo alt i soprano. 

Ha tocat amb diverses formacions i en events com ara la fira de Novembre de Vilanova 

i la Geltrú, la Nit dels Museus i en diverses edicions dels “Aclústics”. 
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BARBARO SÁNCHEZ ILLA 

 

 

Contrabaixista, baixista, arreglista i guitarrista. Format a l’Escola Ignacio Cervantes de 

l’Havana amb grans músics com Fausto Sánchez (Septeto Habanero), Sabino Peñalver 

(Chapotin), Carlos del Puerto (Irakere), entre altres.  

Ha treballat en diverses agrupacions musicals de l’Havana. Ha participat en gires i 

festivals internacionals arreu del món: Anglaterra, Escòcia, Suiza, Polònia, Bèlgica, 

etcètera.  

Compta amb més d’una dotzena de grabacions amb diferents discogràfiques i una 

nominació als Premis Grammy Llatins del 2004 junt amb el Septeto Nacional de Cuba. 
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REPERTORI 

La formació interpreta estàndards de Jazz, bossa nova, jazz manouche, cançó francesa, 

funk  i algun tema propi d’en Jordi Bertrán. 

DADES DE CONTACTE 

Telèfon: 637856379 

Correu: evaperezb@gmail.com 
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