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MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA
Dani Jané & Marta Casals
- PROGRAMA Dani Jané i Marta Casals
1.- El Mariner
2.- Montanyes del Canigó
3.- Canço del lladre
4.- El noi de la mare
5.- El cant dels ocells
6.- La dama d'Aragó
7.- El testament d'Amèlia
Dani Jane
El duet format pels músics Dani Jané i la Marta Casals va
néixer l’estiu de 2015 i des de llavors han anat forjant i
treballant un repertori de música tradicional i popular
catalana.
La proposta instrumental que ofereixen es caracteritza per dos
instruments primordials: la veu i la guitarra.
Amb uns arranjaments instrumentals íntims i plens de
sensibilitat, Dani Jané i Marta Casals es proposen arribar
directament al cor de la gent i apropar-se al públic amb la
seva pròpia visió del repertori tradicional i popular.
Tot i partir d’una formació a duet, també s’han presentat en
directe a quartet, incorporant així els matisos del contrabaix i
la percussió a la composició tímbrica i harmònica de la
proposta musical. Així doncs, per a cada ocasió, la formació
pot adaptar-se a les necessitats i oferir diferents opcions de
formació instrumental.
L’estiu de 2017 van publicar el seu primer EP, titulat Recull, on
presenten una mostra del repertori que ofereixen en directe.
Dani Jané ha compartit projectes i concerts amb artistes de
gèneres musicals molt diversos i en el camp de la música de
cambra destaca la formació 22 Strings Quartet (trio de
guitarres i contrabaix). Com guitarrista solista ha actuat en
diversos països d'Europa (Espanya, França, Itàlia,Alemanya)
interpretant tant música d'altres compositors com les seves
pròpies composicions.
Marta Casals és compositora, intèrpret i directora de
l’espectacle musical infantil “Maila, un món de contes a
través de la música”, amb el qual va publicar el primer disc
homònim l'any 2014 i la seva versió en castellà l'any 2016. A
més com a intèrpret principal també ha participat en diferents
discos, com ara els llibre-disc Cançons de Bressol (PAMSA,
2012) i Cançó de Nadal , de Charles Dickens (PAMSA, 2013).
Al llarg dels últims anys ha actuat per diferents països
(Catalunya, França, Espanya, Andorra, Uruguai i Argentina) i
ha format part de diferents grups.
https://danijaneguitarra.wordpress.com/
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8.- Cançó de bressol (Dani Jané)
9.- Capvespre amb ratpenats (Dani Jané)
10.- Milonga de Can Finestres (Dani Jané)
11.- Te vas Milonga (Abel Fleury)
12.- Sons de carrilló (Joao Pernambuco)
Dani Jané I Marta Casals
13.- Rossinyol que vas a França
14.- El bandoler
15.- La presó de Lleida
15.- Em dius que el mostre amor (lletra: Joan Vergés.
Musica: Toti Soler
16.- Paraules d'amor (Joan Manuel Serrat)
17.- Vestida de nit.(Castor Pérez/ Glòria Cruz)

