
 
 

ARTISTES: Port Bo, Indira Ferrer, Georgina Espolet 

MÚSICS: Antoni Mas (piano),  Joan Bossacoma (contrabaix), 
Enric Canada (percussió) 

TÈCNIC DE SO: Marc Carreras 

 

 

Organitza: Patronat Pro-Aplec del CEP 

Amb la col·laboració de:                      

          
 

 
  Patronat pro Aplec, del CEP 

 

CONCERT D’HIVERN al TEATRE 
SAGARRA 

Diumenge, 3 de febrer de 2019 a les 7 de la tarda 
 

 

Homenatge a Josep Bastons 
“L’home de la guitarra” 

Amb el grup d’havaneres Port Bo, Indira Ferrer, 
 Georgina Espolet i Antoni Mas 



 
 
A partir de la celebració del 90 aniversari d’en Josep Bastons i 
l’edició del disc commemoratiu del mateix, s’ha creat aquest 
concert-espectacle que consisteix en un repàs a l’obra més 
significativa del mestre de Palafrugell, interpretada 
precisament per alguns dels seus amics més íntims. 
 
Havaneres com “A cau d’orella”, “Mariner de terra endins”, 
“Tamariu”, “Lola la tavernera”... llueixen especialment amb les 
harmonies del Port bo i les veus solistes de la Indira Ferrer  i la  
Gina Espolet. 
 
Al principi de l’espectacle, les interpretacions d’aquests 
artistes es barregen amb les anècdotes de la seva relació amb 
en Josep Bastons. Més endavant, li dediquen el tema “L’home 
de la guitarra”, que van escriure per a ell en Carles Casanovas i 
l’Antoni Mas, i que dona nom a l’espectacle. A partir d’aquí, i 
fins al final del concert, interpreten conjuntament les obres que 
han constituït la principal aportació del mestre al món de 
l’havanera.   
 
  
És el nostre desitg que ho passeu molt bé amb el repertori que 
us ofereixen i que hem programat amb la il·lusió de sempre en 
aquesta primera activitat de l’any 2019.  
 

La junta del Patronat pro Aplec del CEP 
 
 

     
        

               REPERTORI 
 

   
A cau d’orella  J. Bastons – C. Casanovas  
No sé...   J. Bastons – A. Mas 
La sirena i la lluna  J. Bastons – C. Casanovas 
El meu secret  J. Bastons – C. Casanovas 
El vell veler   J. Bastons – A. Brunet 
T’estic perdent  J. Bastons – T. Mus 
Lluny de ma terra  J. Bastons – J. Verdaguer 
Amor perdut  J. Bastons – C. Casanovas 
Dubte   J. Bastons – T. Mus 
Negro Abelardo  J. Bastons – P. Girbal 
La senyora   A. Mas 
L’home de la guitarra A. Mas – C.Casanovas 
Mariner de terra endins J. Bastons –N. Oliver 
Tamariu   J. Bastons –N. Oliver 
La cabana   J. Bastons – C. Casanovas 
La xalana   J. Bastons – C. Casanovas 
Lola la tavernera  J. Bastons – C. Casanovas

    
   

 


