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Guest Music és una plataforma de difusió musical amb 
una doble vessant: la promoció i la formació.
La música en totes les seves expressions -des de la músi-
ca clàssica a la música més contemporània, passant per 
tots els estils i gèneres- és la nostra raó de ser .
Com a promotora, Guest Music pretén acompanyar al 
músic, en el desenvolupament i la projecció de la seva 
carrera. Amb il·lusió i ofici promou i gestiona esdeve-
niments musicals a on establir una relació simbiòtica 
entre artista i espectador. La música, a més de ser un 
art, és comunicació i lloc de troba. Des de Guest Music 
es proporciona el suport logístic que necessita la trajec-
tòria d’un músic per ampliar les seves activitats promo-
cionals i establir així nous reptes i compromisos.
De la mateixa manera; per a Guest Music me-
reix una especial atenció aquelles persones 
i entitats que porten a terme l’organització 
i producció d’esdeveniments musicals. En 
aquest sentit estudiem els projectes i de-
mandes per adequar-nos a les seves neces-
sitats i interessos. 

Artistes, músics, grups…
Considerem que aquest és el nostre principal actiu: un 
llarg llistat d’artistes i formacions que col·laboren amb 
nosaltres, alguns de forma permanent, altres puntual-
ment o fins i tot formacions creades específicament per 
donar resposta a una determinada demanda musical.
Tot això ens permet poder oferir alternatives davant de 
qualsevol projecte, pressupost i circumstància: grups i 
músics, alguns molt consolidats i amb una trajectòria 
molt reconeguda, i d’altres encara emergents, però tots 
amb una formació i qualitat musical contrastada.



 Cobla Orquestra Internacional

Montgrins
“..La música pot donar nom a lo innom-
brable i comunicar lo que es desconeix...”

Leonard Bernstein (1918-1990) 

Fan espectacle?
I tan que sí!
Els seus concerts en sí, ja es denominen espectacle, però 
si a més sumem un repertori i uns arranjaments escollits 
a consciència per a cada concert, i afegim una posada en 
escena d’una orquestra molt nombrosa, si parlem del seu 
desplegament tecnològic audiovisuals, i per últim tenim 
un públic amb ganes de gaudir. No és un espectacle, és un 
Super espectacle.

Per què treballen amb Guest Music?
És una formació musical entregada al seu públic, on en 
les seves nombrossísimes actuacions demostren dia a dia, 
que la música no és la seva feina, sinó la seva passió. 

Qui són Montgrins?
Es tracta de la Cobla-Orquestra més antiga de 
Catalunya,  formada al 1884 a Torroella de Montgrí.

Qui la formen?
Actualment són 12 músics multinstrumentals i 4 cantants 
-2 veus masculines i 2 veus femenines-.

Quin és el seu repertori?
Com indica el seu nom, al ser una cobla, interpreten obres 
pròpies de la cultura catalana, on destaquen les actuacions 
de sardanes. 
Però també són una orquestra, per tant combinen cançons 
del passat i d’avui, cançons d’aquí i d’altres indrets, per ser 
escoltades a una cadira o per gaudir-les ballant. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiEpBCSF_qYLqBTB95K86ICw


 Orquestra

Cimarron
“..L’espectacle del que és bonic, en qualsevol 
forma que sigui presentada, aixeca la ment 
a nobles aspiracions...”

Gustavo Adolfo Bécquer

Ball o Concert?
No són conceptes contraris en el dietari d’aquesta forma-
ció, ja que els seus espectacles s’enriqueixen d’aquests dos 
magnífics ingredients que no poden faltar en una bona 
festa. Els seus concerts en sí, són una molt bona dieta en 
qualsevol taula engalanada per les ocasions especials.

Per què treballen amb Guest Music?
És una formació musical entregada als seus espectacle en 
directe, on necessiten, a l’igual que nosaltres, poder com-
partir bones estones plenes de música i alegria, amb la do-
sis necessària d’energia, gaudint així, de la feina ben feta.

Qui són Cimarron?
Es tracta d’una orquestra que porta més de 5000 concerts 
al llarg dels seus 46 anys de vida, mostrant uns veritables 
espectacles musicals que no deixen indiferent al seu públic.
Orquestra guanyadora?
Poques orquestres del territori conten amb un curriculum 
de galardons com la formació que oferim, no només en 
quantia sinó amb diferents modalitats i, el que és més difí-
cil encara, amb la regularitat amb la que se li concedeixen, 
deixant així constància, de la seva rigorositat i el bon saber 
fer a sobre dels escenaris. 

Música per a tothom?
El seu repertori està ideat per agradar a tothom, no només 
al públic del territori català, sinó de qualsevol indret que 
preciï la bona música. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiGSVNX2M5mwbfd--nTjYlUL


 Orquestra

Pa d’Àngel
“..A ningú l’importa si no pots ballar bé. 
Aixecat i balla. Els grans ballarins ho són 
per la seva passió...”

Martha Graham

Quin és el seu repertori?
El seu variat repertori està ideat pel ball, escollint les seves 
peces a consciència, on a més, interpreten cançons prò-
pies amb el mateixa intenció. Disfrutar d’una molt bona 
estona, ballant!

Per què treballen amb Guest Music?
És una formació musical entregada en les seves actuacions 
i al seu públic, on en els seus concerts demostren dia a dia, 
que la música és un combustible inesgotable de gran valor 
energètic.

Qui són Pa d’Àngel?
Es tracta d’una formació dinàmica, no només en el seu re-
pertori, sinó en la interpretació de les peces escollides. Una 
orquestra sostinguda per quatre pilars de qualitat i una 
base de professionalitat.

Qui la formen?
Són 4 magnífics músics i cantants, on cal destacar les seves 
interpretacions a 4 veus, a l’hora que toquen els seus res-
pectius instruments. Gemma s’encarrega de les tecles i les 
veus, Blanca ens canta les cançons amb la seva dolça veu, 
sincronitzada amb en Nelson, que també fa la percussió, i 
en Biel s’encarrega de la guitarra, la veu, i a estones, de la 
percussió, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiHzlLDLIKZBbLXR_IVJr6ak


 Orquestra

New Marabú
“..No vull gent que vulgui ballar, vull gent 
que hagi de ballar...”

George Balanchine

Música per a cada lloc?
El seu variat repertori està ideat pels diferents moments 
que es poden donar en una festa, ja sigui de Festa Major o 
de caràcter privat, sempre escollint les seves peces a cons-
ciència a partir del públic que tenen al seu davant o la sala 
que els hi dóna espai per poder portar la seva música allà 
on sigui menester.

Per què treballen amb Guest Music?
Encara que els fonaments del grup són històricament sò-
lids, les ganes són totalment renovades, mostrant el seu 
entusiasme en cada un dels espectacles musicals al que 
tenim l’oportunitat d’assistir-hi, sent 100% música en viu.

La Saga continua?
Es tracta d’una de les formacions històrica que ha viscut 
moments mítics, però ara, aquesta formació s’ha revifat, 
gràcies a la bona voluntat de dos dels seus membres actu-
als, renaixent així, l’esperit que s’havia quedat adormit.

Qui la formen?
Són 9 magnífics músics i cantants, controlats pel seu pro-
pi tècnic de so, on cal destacar les seves interpretacions 
acurades i carregades de la seva pròpia personalitat. Les 
seves seccions instrumentals estan ampliades per la varie-
tat tímbrica aportada pels músic polinstrumenals, amb els 
nombrosos instrumental que els hi acompanya en cadas-
cuna de les seves actuacions. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiHhrjyDDMJDvU-T1vF8ZT9F
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