
Jazz, Pop, Rock & Salsa



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 circunstància: 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



 Tòfol Martínez 
Blues Band
“...Quin és el millor mètode per viatjar? La música...”

Riley Ben King (B.B. King)

Més projectes
Combina 
la seva carrera com a músic, 
formant part de nombrossísimes formacions, amb parti-
cularitats artístiques ben definides, demostrant així les se-
ves ganes d’enriquir el panorama musical, tot això, mentre 
programa diferents esdeveniments destinats a la música en 
directe i mentre que dirigeix una escola de música, per tal 
de intentar transmetre els seus coneixements als més joves, 
que de ben segur es convertiran en músics i un futur públic 
amb una gran sensibilitat sonora.

Per què treballen amb Guest Music?
La seva posada en escena i la seva música captivaran a qual-
sevol persona que estigui al davant, com a nosaltres.

Blues Band amb caràcter
Tòfol Martínez lidera i impregna amb el seu característic 
so, el caràcter i la personalitat necessària per crear una ban-
da de referència en el panorama jazzístic del nostre país, i 
concretament a dins del “blues”. Creant així, mai millor 
dit, una formació amb nom propi.

Escenari tras escenari
Aquest polifacètic artista ha recorregut una llarga trajectò-
ria, acompanyat de músics d’una gran importància i popu-
laritat notòria, tant en l’àmbit Nacional com Internacional, 
on conformarien una llista llarguíssima capaç d’omplir tot 
un grandiós document escrit, amb els qui ha compartit 
moltíssims escenaris, ja siguin en Festivals, Platós de TV o 
estudis d’enregistrament.



 Duo de jazz

Peter & Reevan Duo
“..La Musica és la voluptuosidad de la imaginació...”

Eugène Delacroix  (1798-1863)

Per què treballem els directes?
Pensem que el directe és la manera més personal i directe 
de poder transmetre la música, on seran les qualitats dels 
músics les encarregades de portar a l’oient al món interior 
de cada peça musical.
Serà el directe el que marcarà l’aquí i l’ara, moments irre-
petibles, on la música estarà viva mentre estigui en la me-
mòria dels assistents.

Per què treballen amb Guest Music?
Per a aquest duo, la música no és la seva feina, sinó una 
forma de veure el món des d’una alçada atorgada pel propi 
escenari, és la seva vocació.

Un duo més?
Si parlem d’un fabulós guitarrista de jazz de San Francisco 
apassionat pel Blues i una veu premiada mediàticament a 
Irlanda, amb una interessantíssima posada en escena, no 
podem estar parlant d’un duo més.

Qui són?
Músics que porten carreres musicals ben diferents, però 
que conflueixen per interpretar, amb un estil propi i amb 
una energia renovada a cada actuació, obres capdals de gè-
neres musicals diversos, que formen part de la nostra me-
mòria musical més íntima. 



 
Emilio Remesal Project
“...El Rock és una piscina, el Jazz és tot un Oceà...”

Carlos Santana 

Projecte personal
El jove músic Emilio Remesal Weinbrecht, d’origen 
Hispano-germànic ens presenta un projecte íntim i minu-
ciós,  construït amb molta paciència, al que aconsegueix 
donar-li vida gràcies als músics i amics que l’ acompanyen 
en aquest viatge musical.

Com ho aconsegueixen?
Aquest grup de sonoritat molt personal s’emmarca en l’es-
til del Jazz, deixant-se seduir per les influències subtils del 
Flamenc, la potència incombustible del Rock, la transpa-
rència elegant de la música Llatina i l’exotisme ple de ma-
tisos de la World Music. En definitiva, un projecte d’autor 
únic i personal, ric en sensacions sonores. 

Projecte amb noms
Aquest grup liderat, de manera singular, des de la bateria 
per Emilio Remesal el cosntitueixen Carolina Alabau po-
sant la seva veu,  Marino Garcimartin amb el saxòfon,  Ber-
nat Casares al piano, Pere Antoni Bujosa amb el contrabaix 
i Yehosuá Escobedo amb les mil i una percussions.  

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes singulars, que ens ofereixin par-
ticularitats pròpies en cada projecte, que ens facin gaudir 
d’una manera més íntima i diferent, de com ens tenen acos-
tumats les grans indústries musicals del moment.



 
Black Sandwich
“...Al cantar una cançó no la canto, sinó la sento...”

Michael Jackson

La música de Black Sandwich
“Black Sandwich” fusiona diferents gèneres musicals per 
crear el seu propi estil. Una música elegant i  lletres acura-
des producte del treball i sensibilitat dels seus components. 
Joves músics capaços d’integrar elements del rock, el jazz, 
el blues o el funk per crear temes molt personals i  intensos.

Les peces del trencaclosques
Fruit d’una forta amistat i necessitats expressives neix Bal-
ck Sandwich, on l’eix central d’aquesta banda són Pau Gil  
-cantant, guitarrista i compositor-, Sergi Murcia -baix-
, Guillem Salles -Bateria-, Pol Leiva -Percussió- i Sandra 
Tarrés -Teclats i veu-.

creixen...
Destaquen  en les seves interpretacions les col·laboracions 
amb personalitat pròpia. Una veu orquestrada amb guitar-
res, percussió, teclats o vents... a la recerca d’una conjunció 
que ens atrapi en cada espectacle.

Desde Guest Music
Entenem que Black Sandwich captiva. La seva música parla 
per ella mateixa , i la seva honestedat, senzillesa i qualitat 
té la seva recompensa en oferir una proposta on l’emoció 
comparteix espai amb el talent i dedicació. Creiem estar 
davant d’un projecte estimulant que ens deixarà un bon 
llegat musical carregat de possibilitats expressives. Black 
Sandwich té veu, té so, té cançons.



 The Bird Yellow

“...Les paraules mai arriben quan el que s’ha de dir 
desborda l’ànima...”

Julio Cortázar (1914-1984) Escriptor argentí

Guitarra, Veu, Paraula i Silenci
Elements amb els que conta el nostre artista barceloní per 
induir-nos a nostàlgies d’altres èpoques i altres mons, en 
un viatge que mai s’acaba. The Bird Yellow és el projecte 
musical en solitari del cantautor Gerard Vidal Barrena.

Amb arrels americanes
Música al més pur indi-folk anglosaxó i arrelat a la  mú-
sica americana, aconsegueix una sonoritat ultra-personal 
fàcil de recòneixer en Gerard, carregada de profunditat i 
serenor, on de manera contrària pot portar-nos al clímax 
carregat de llum i emoció.
Els seus directes
Poden ser en solitari, o bé amb banda –Òscar Garrobé 
(baix), Toni Llull (bateria) i Pol Batlle (guitarra). 

Edició i Producció
El nostre artista ha auto-editat i produït el seu primer tre-
ball (The Bird Yellow EP, 2016). Aquest treball ha rodat 
per les esferes més underground del nostre territori, gau-
dint d’un èxit recarregat concert a concert.   

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes amb el do de la personalitat, que 
cridin l’atenció de l’oient des del primer segon sonor, re-
movent sentiments interiors que estan adormits esperant 
artistes com Gerard. Aquest artista serà capaç de trans-
formar històries carregades de complexitat en relats quo-
tidians i de senzill enteniment.



 Duo

Mar Sánchez i Sol Escobar
“...La memòria del cor elimina els records dolents i 
magnifica els bons, i gràcies a aquest artifici, acon-
seguim sobreportar el passat...”

Gabriel García Márquez

Duet simbiòtic i hipnòtic
Duet que de manera simbiòtica combina l’elegància d’unes 
mans experimentades en la guitarra clàssica, amb la im-
pactant i versàtil veu carregada de rics matisos, portant-nos 
així, a un estat hipnòtic conduïts per unes cançons carrega-
des de sentiment i força. 
Qui són els músics?
Mar Sánchez, guitarra i compositora vinguda des de Se-
villa i Sol Escobar, veu, guitarra i compositora Colombia-
na, s’uneixen per presentar-nos un projecte ple de reflexi-
ons que volen compartir amb el seu públic sense deixar de 
banda una elegant posada en escena. Les nostres creatives 
artistes compaginen la  pedagogia de les seves respectives 
especialitats amb la participació en diverses bandes de qua-
litat notòria. 

A què s’atreveixen?
S’atreveixen a interpretar composicions pròpies, integrant 
qualsevol cançó que per a elles sigui important en aquell 
moment precís, donant-li la seva pròpia pinzellada perso-
nal, atrapant-la al seu propi terreny expressiu, sent així pe-
ces de qualsevol part del món.
Per què Guest Music les acompanya?
Ens proposem seguir i acompanyar a formacions que en els 
seus projectes posin alguna cosa més que música, que car-
reguin els seus espectacles amb el seu toc personal i incon-
fusible, deixant constància en els cors del públic que senten 
les seves cançons, apostant per la música mimada en les 
seves interpretacions. Ens agradaria pensar que en l’ADN 
de Guest Music té molt de Mar i Sol.



 
Banda Ashé
“...”No te aflijas chico, vive tu vida con sabor”..”

Celia Cruz

Segell d’ autenticitat
Música cubana amb una renovació permanent a partir del 
mateix Son,  combinant sonoritats tradicionals amb for-
mes molt  més contemporànies, però sempre respectant el 
que representa aquest gènere tan estimulant pels mateixos 
músics, mantenint així un segell d’autenticitats propi de la 
cultura cubana.

Com ho aconsegueixen?
Aquesta banda de sonoritat molt personal ens proposa una 
fórmula actualitzada, fusionant el que seria l’Orquestra tí-
pica -destacada per una secció de corda- amb un Conjunt 
de Son -marcat per la secció de metalls-, treballant així 
en la creació constant de noves peces a la vegada que ens 
transmeten aquell llegat sonor tan ben considerat del carib.

Qui el forma
Aquesta banda es va 
iniciar com a banda experimen- tal, que després 
d’una carrera imparable pels seus nombrosos concerts i 
festivals, deixant constància en diferents discos de gran 
qualitat, s’han guanyat l’adjectiu de banda consolidada, on 
els seus integrants són liderats per Yonder de Jesús des de 
la percussió.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes que no deixin indiferent a un pu-
blic divers i heterogeni, que facin gaudir a la vegada que 
et facin moure tan per dins com per fora. Aquest grup és 
capaç de transformar-nos històries externes a nosaltres i 
convertir-les en relats viscuts en primera persona. Ashé!



 
Möek
“...Sense música la vida seria un error...”

Friedrich Nietzsche 

Què música fan
Música molt antiga o molt llunyana que a la vegada sembla 
molt moderna i molt propera, això és una de les moltíssimes 
característiques dels projectes sonors de Möek. 

Com ho aconsegueixen?
Aquest trio de sonoritat molt personal treballa en la recerca 
constant de noves peces amb les que poder fer arribar al pú-
blic música amb una empremta molt inconfusible, Möek.

Qui el forma
Aquest trio el conformen tres instruments i una veu. El 
contrabaix ens donarà les notes més greus plenes de pro-
funditat, la guitarra ens omplirà amb acords i efectes so-
nors

donant pas al saxòfon soprano 
que ens crearà melodies amb les que complimen-
tarà els relats que sortiran de la hipnòtica veu de la cantant, 
històries que ens embolcallaran de la mà del grup Möek.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes que no deixin indiferent, que ens 
facin gaudir a la vegada que redescobrim noves sensacions 
a partir de les diferents propostes sonores. 
Aquest grup és capaç de re-dimensionar històries i relats 
magnífics, posant sonoritats totalment actualitzades a 
l’abast de qualsevol públic.



 
Afro Alamuta
“...La música Africana és capaç d’aixecar l’estat 
d’ànim, encara que expliqui una història trista...”

Nelson Mandela

Lligams Mandinka
Música i danses molt antigues i que semblen molt llunya-
nes, però que a la vegada et fan sentir ganes de participar-hi 
com si fos la música que t’ha vist créixer. Aquest és un dels 
moltíssims secrets que ens porten des del Nord Oest Afri-
cà, sota l’atenta mirada artística d’en Paty Wulamassa de 
Ziguinchor.

Com ho aconsegueixen?
No basta amb l’especialització del coneixement i la pràctica 
d’aquest llegat cultura tradicional per part de Miriamba,  
directora de l’espectacle i carregada de vivències viscudes 
al llarg d’una consolidada carrera, sinó que aquesta forma 
d’expressar-se  necessita ser viscuda per un públic actiu que 
quedaran seduïts des del primer toc de percussió.

Qui el forma
Aquest grup el formen 9 músics i 5 ballarines que  
fluiran en el mateix escenari, ensenyant-nos sonoritats ri-
ques al llarg del seu sonor i visual missatge en forma d’es-
pectacle de música i dansa.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes en estat viu, on tu et sents prota-
gonista tan sols per la teva única presència i que no et dei-
xin indiferent un cop acabada l’última peça.
Aquest grup és capaç de fer moure parts del teu cos, que 
fins aleshores estaven adormides esperant sentir les parau-
les màgiques; “...Nosaltres som Afro Alamuta...”.



 International acoustic Duet

Heart & Soul
“...No tens una ànima. Ets una ànima. 
Tens un cos...”

C. S. Lewis

Ànima al descobert
Aquest fantàstic duo ens portarà a terrenys sonors als que 
no sempre estem acostumats anar-hi; sonoritats plenament 
envolvents i riques en petits detalls tímbrics i sonors, que 
ens portaran a la part més íntima de la nostra ànima, fent 
una parada tècnica al mig del nostre cor.

Soul & Heart = Praylene & Luciano
Formulació mistico-química més que testada, a on l’ordre 
dels elements no alteraran el nostre increïble resultat mu-
sical. Praylene Jackson ens regalarà la seva característica 
veu, deixant la nostra ànima aletargada per uns instants, 
esperant que l’arribada de la delicada guitarra de Lucia-
no Etchehandy ens torni a posar en moviment el batec del 
nostre incansable Cor.

Fruit de molt esforç
Els nostres artistes s’han trobat en aquest projecte que us 
presentem, després de llargues i riques experiències en pa-
ral·lel, plenes de treball i dedicació. Sud-Àfrica serà l’inici 
d’ella i ell vingut des d’Argentina, arribats tots dos a Bar-
celona per donar com a resultat aquest potent duo que ens 
presenta una delicada selecció de cançons en la seva atape-
ïda agenda musical.

Admiració des de Guest Music
Volem compartir la nostra admiració amb programadors 
que vulguin programar grups de música íntima i propera, 
on prevalgui la calma i la qualitat, abans de qualsevol altra 
característica.



 Rockin Tenders
“...Alguns estan disposats a qualsevol cosa, menys 
a viure aquí i ara...“

John Lennon

El millor dels millors
Us presentem una de les formacions més versàtils a les que 
acompanyem, on concert a concert ens mostren una selec-
ció musical que seguirien milions de persones si estigués-
sim a una llista de reproducció de Spotify, interpretant el 
millor de les millors bandes que formen o han format part 
del panorama musical. A més, ells adapten el seu repertori 
depenent del públic o local que els hi dóna cabuda, fent així, 
gaudir al màxim al seu públic que valora enormement la pro-
ximitat amb els músics.
Qui són ells
Es tracta de Jordi Gorchs amb la seva guitarra i Dany Pon-
ce amb la seva veu i la seva teatralitat en cadascuna de les 
caçons que surten dels seus respectius instruments, acon-
seguint així un espectacle de petit format, ric i variat.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes que estiguin cuidats pels seus 
creadors en tot moment, sense pretensions personals típi-
ques de músics egocèntrics que s’allunyen de la pròpia re-
alitat pensant que estan ells i només ells, en definitiva, una 
formació pensada per interpretar a duo o trio, on guanyen 
l’afecte i l’escalfor del públic no tan sols per la seva quali-
tat sonora en la gran selecció musical que ens presenten, 
sinó també per la proximitat amb els assistents als seus 
esdeveniments. Deixant una petita empremta marcada en 
la “Rock-a” més dura, gràcies al cisell més tou que ens po-
dem arribar a imaginar. Així són Rockin Tenders!.



 Christian Dorico
“...La veritable bellesa de la música és que connecta amb la gent. 
Porta un missatge i nosaltres, els músics, som els missatgers...”

Roy Ayers

Projecte en solitari
Us presentem a Christian Dorico, cantautor barceloní que 
es decanta per un projecte en solitari, després d’haver for-
mat part com a guitarrista a diferents bandes del nostre 
panorama musical. 

Cançons d’autor
El nostre artista va apostar per la creació i la interpretació 
de les seves pròpies cançons, deixant constància cançó dar-
rera cançó, d’un estil propi, on no ens deixarà indiferents. 

Què ens canta?
Petis relats ben cosits amb fils de diferents textures i co-
lors, on en la varietat d’aquests elements conformaran un 
conglomerat de diferents estats i emocions, sense deixar de 

costat cap color, 
per molt contraposat 
que resulti en una primera vi- sió. 
Quan acabi el concert podràs admirar l’amalgama de 
colors que se t’han presentat a certa distància, vivènci-
es relacionades i contraposades entre  si, plenes d’amor 
i desamor, com de situacions extretes de les ments més 
malaltisses  com de les ments més brillants.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes atractius i personals, que ens 
expliquin vivències pròpies després d’una cerca d’un estil 
amb nom propi, que ens facin gaudir des de la primera 
paraula carregada de significat. Aquest artista serà capaç 
de transformar la seva veu en música per qui la pugui es-
coltar.



 
La Princesa i el Brètol
“...Després del viure i el somniar, està el que més importa: el despertar...”

António Machado

El duet que ens desperta
La Princesa i el Brètol és un grup musical format pels mú-
sics i cantants Juan Gómez i Laura Jara. El grup es despertà 
l’any 2018 amb l’intenció d’explicar-nos el seu somni en 
format de cançons. Aquest projecte es mou d’una manera 
íntima, entre el pop, pop-rock i folk. 

Com ho aconsegueixen?
Aquest duo de sonoritat molt particular ens proposa d’una 
forma molt amable la suma d’una veu dolça femenina i ple-
na de sensibilitat teatral amb la veu masculina ben polida i 
serena, sense oblidar-nos del ritme i la harmonia d’una gui-
tarra tocada per unes mans plenes d’experiència. Aquesta 
suma de valors ens plantejarà un projecte ric em matisos i 
sentiments.

Qui el forma
Juan Gómez 
(Barcelona, 1969), ex llibreter i ex professor de 
batxillerat, va canviar les aules per adoptar el seu nom ar-
tístic d’ El Sobrino del Diablo des del 1999. Laura Jara és 
una cantant i actriu nascuda a Barcelona al 1995, ampli-
ant la seva carrera professional amb estudis d’harmonia i 
violí.

Amb Guest Music
Ens agraden els projectes que no deixin indiferent a un 
públic divers i heterogeni, que facin gaudir a la vegada que 
et facin moure per dins. Aquest grup és capaç d’endin-
sar-nos a qualsevol espai i situació, estat i emoció, sempre 
ben conduïts per la gran sensibilitat musical del projecte.




