NEIX EL SAM – SANT ANTONI MÚSICA
El Comú de la Massana referma la seva voluntat de ser una plataforma per als músics del país
amb l’organització d’un festival de música: el SAM, Sant Antoni Música.
El festival tindrà lloc el 26 i 27 de febrer, coincidint amb l’inici de les festes de Carnaval, tot i
que la intenció és que en pròximes edicions se celebri per Sant Antoni. Enguany era impossible
a causa de la situació sanitària i les mesures preventives que limitaven l’aforament.
EL SAM neix amb la vocació de ser un festival local i d’àmbit nacional, que pretén promoure
la creació pròpia dels artistes locals, prioritzant les novetats. A més de ser l’escenari del talent
nacional, també vol introduir en cada edició artistes internacionals, per obrir una finestra a
l’exterior.

PROPOSTES ARTÍSTIQUES DEL SAM 2022
Helena Marsol,
Dissabte 26 - 15:30h – Vestíbul de Les Fontetes
Artista debutant / Folk. Contacte: tel. 333 611
Amb una veu delicada i unes composicions fresques el SAM neix amb una proposta artística
que inicia el seu camí al món de la música.
Pot semblar una aposta arriscada, però estem parlant d’un talent emergent amb unes
capacitats de projecció enormes. Ningú quedarà indiferent davant les melodies d’aquesta
Massanenca que farà les delícies del públic acompanyada tan sols de la seva veu i la seva
guitarra.

Albert Fibla:
Dissabte 26 – 17:00h – Teatre de les Fontetes
Cantautor. Contacte: +34 639 62 16 39
Albert Fibla és el “padrí” d’aquesta edició i el cap de cartell. És un dels cantautors més
respectats de l’escena Barcelonina.
Durant la seva trajectòria ha publicat 5 discs, i aquesta darrera tardor ha publicat “Present”.
En el palmarès de l’autor destaquen:
- Dues vegades guanyador del concurs “Èxit” organitzat per TV3 i Catalunya Ràdio.
- Dues vegades guanyador del premi cerverí amb “Volia volar” i “Un nom de dona”.
- Ha guanyat el premi Enrerrock a la millor cançó en la categoria “Cançó d’Autor” l’any 2008
per la peca “Pel seu nom”.
A més va participar en la primera edició del disc de la Marató i va participar en el disc
homenatge a Lluis Llach “Si vens amb mi” (Picap, 2007)
Fibla vindrà directe del festival Barnasants, on haurà presentat el seu treball el dia abans de
tenir-lo al SAM.
Al teatre de les Fontetes vindrà molt ben acompanyat del guitarrista i cantant Joan Tena.

Júlia Amor
Dissabte 26 – 18:15 – Vestíbul de Les Fontetes
Música electrònica / Pop. Contacte: +34 684 21 93 79
Influenciada per artistes como Hidrogenesse, Alaska y Dinarama, Cabiria, Daniel Daniel,
Casero, Carlos Berlanga, Lewis OfMan o ABBA, Júlia Amor va editar el seu primer treball “No
habrá hogar” en format cassete, de manera totalment autónoma i autoproduïda
Aquesta autora de Sant Julià de Lória s’està fent un nom a l’escena undrground de Barcelona
on continua la seva formació al Taller de Músics.
Júlia Amor es presenta amb els seus sintetitzadors, bases electròniques i efectes per crear uns
universos sonors personals i intimistes. És sens dubte un dels valors del País que esta obrintse camí més enllà de les nostres fronteres.
Al SAM presentarà peces del nou treball que està previst que vegi la llum durant aquest 2022.

Juli Barrero & The Hot Pockets
Dissabte 26 – 19:00 – Teatre de Les Fontetes
Pop Rock d’autor. Contacte tel. 321 663
Després de presentar Líquid a la FNAC de Barcelona, Barrero posa tota la artilleria a l’escenari
del teatre de les Fontetes presentant la banda al complert.
La formació es completa amb els músics andorrans; Olga Palou, Violoncelista. Enric
Bartumeu, Teclista. Toni Fernandez, Baixista. Xavi Requena, Bateria. Imma Romero i Eugenia
Correia, Cors
A la guitarra, l’acompanya Jordi Armengol, Qui és productor de Lluis Llach i ha estat guitarrista
de gires d’artistes com Manolo Garcia, Maldita Nerea o les primeres gires d’OT. També va
ser el director artístic del programa 12 Punts de TV3, el programa que va portar Andorra per
primer cop a Eurovisió.
Juli Barrero ha estat nominat a la categoria “Artista Revelació” als premis Enderrock
d’enguany.
Abans de la actuació en directe, es presentaran els videoclips de “Plou a la Massana” i el
premiat “Dones d’Aigua”, tots dos dirigits per Hector Romance.

Sergio González:
Dissabte 26 – 16:00h – Espai a determinar – (Els tallers del SAM)
Xerrada i demostració d’instruments medievals. Contacte: Tel. +34 611 15 83 55
Sergi Gonzalez és un dels músics i divulgadors de la viola de Roda (Zamfona) i el seu treball en
el camp de la divulgació es reconegut arreu del món.
Ha fet Masterclasses a molts indrets d’Europa i Amèrica.
Gonzalez oferirà un taller d’aproximació als instruments medievals amb el que ha recorregut
mig món i ha assolit un gran prestigi entre els especialistes de la música de l’època.

Orfeó Andorrà
Diumenge 27 – 12h00 – Teatre de les Fontetes – (Matinal de corals)
Coral
L’Orfeó Andorrà, dirigit per el professor de
piano i guitarra clàssica de l’Escola de
Música de les Valls del Nord, el mestre
Josep Puig Martell oferirà un programa
que serà molt emotiu per als assistents,
doncs presentaran un concert format
íntegrament amb peces del mestre
Andorrà Joan Roure

Sens dubte, un referent per als amants del
gènere.

L’orfeó ha representat el país en múltiples
ocasions i és una de les institucions
musicals amb més prestigi dins del cant
coral d’Andorra.

Cor de Rock d’Andorra
Diumenge 27 – 12h30 – Teatre de les
Fontetes – (Matinal de corals)
Coral.
Contacte: Gil Blasi, Tel. 348 548
El Cor de Rock d'Andorra és una
associació dedicada a la interpretació de
versions corals de música pop, rock i de les
llistes d'èxits. El seu repertori es basa en
temes musicals arranjats per a tres i quatre
veus en combinació amb elements
coreogràfics.
Va néixer el 2016 amb l'objectiu de donar
continuïtat al projecte escolar de l'Escola
Andorrana de
Segona
Ensenyança d'Encamp, així se’n va ampliar

la participació a tota la societat a partir de
16 anys.
Des que es va crear que no para de créixer,
i actualment compta amb una quarantena
de membres que amb la seva passió i
entusiasme emocionen el públic en cada
actuació

Joan Acoustic Simulator
Diumenge 27 – 13:00h – Plaça / Bar de les Fontetes – (EL Vermut del SAM)
Hard Rock acústic. Contacte Joan Hernández, tel. 322 887
Després de liderar la mítica banda “Awake”, un grup de culte underground del Heavy metal
de l’Alt Urgell, Lleida i Andorra, Joan Hernández passar a formar part del grup madrileny
-amb reconeixement a tot l’estat espanyol- “Inordem”. Amb aquesta formació arriba a formar
part del cartell del "Resurrection Fest” i comparteix escenaris amb algunes de les bandes més
importants del món del Punk i el Heavy Metal, com Slayer, Bad Religion o Black Flag.
Després d’enregistrar tres discs amb cada banda, Joan Hernández torna a centrar-se en el
teatre i en la producció d’esdeveniments, però el 2020 entra al projecte Wawer de la mà del
Guitarrista Eduard Cabrera. És llavors que reprèn l’antic projecte de fer temes propis d’estil
rock en format acústic.
En aquest projecte l’acompanya Lucas Barreiro, que també és guitarrista de “Four Flags”.

