
... Imagina un grup que sigui capaç 
d’adaptar-se a qualsevol estil de música. 
Imagina poder interpretar qualsevol tema 
sense l’ajuda de cap més instrument que 
la pròpia veu. Imagina una nova forma 
d’entendre la música vocal. 
Imagina Petit Comité ...

Petit Comité és un grup mixt de música que 
interpreta a capella un repertori ple de temes de 
diversos autors i estils amb un punt en comú: són 
melodies que han estat i seran sempre grans èxits. 
Si a tot això li afegim una excel·lent posada en 
escena, adaptacions originals, coreografies diverses 
i unes pinzellades d’humor, convertim un concert 
d’aquesta formació en un espectacle únic i irrepetible, 
on qualsevol persona que assisteixi com a públic pot 
sortir amb la satisfacció d’haver recordat alguna 
cançó entranyable dins la seva vida.

Petit Comité és format per:
Mariajo Martí
Andreu Carrascal
Juanma Gutiérrez
Montse Carrascal
Salomé Fondevila
Mario Carrascal
David Yerga

Els set components de Petit Comité 
procedeixen de la ciutat de Barcelona i les 
seves rodalies. Tots ells desenvolupen vides 
professionals molt diferents, però dalt de 
l’escenari comparteixen la seva passió per la 
música a capella i així ho transmeten al públic 
en tots els seus concerts.

Per dur a terme el seu espectacle, el grup disposa d’equip de so propi composat per:
•	 8 micròfons inalàmbrics (Sennheiser SKM845 G2)
•		 8 monitors inalàmbrics (Sennheiser ew 300 IEM G3)
•	 1 etapa de potència 700W (Graef West PA-2080)
•	 2 caixes de 350W (Graef West) 
•	 2 monitors autoamplificats de 200W (JBL EON10-G2) 
•	 1 taula de mescles digital de 16 canals (YAMAHA 01V96 v2)
•	 1 rack multiefectes i reverberació (T.C. Electrònic M300)
•	 1 eliminador d’acoblades i equalitzador (BEHRINGER DSP1100)
•	 1 manguera d’audio de 16 canals (12 envios i 4 retorns) de 25 metres

Aquest equip és ideal per actuar en espais d’aforament reduït. Cas d’actuar en grans espais com teatres, 
auditoris, polisportius o escenaris a l’aire lliure l’equip podria ser utilitzat com a sistema de monitoratge, 
però seria necessària la presència d’una amplificació principal. 

David Yerga 
Telf: 651 31 62 14

info@pcomite.com
www.pcomite.com



Petit Comité disposa d’un ampli repertori integrat per 
més d’una cinquantena de temes, la majoria arranjats pels 
seus components, la qual cosa permet  adaptar tant la 
durada com el format del seu espectacle a les necessitats 
més exigents.
De moment el grup no ha tret cap treball al mercat, i 
aquest és un dels objectius principals que s’han proposat 
aconseguir a curt termini. Mentrestant, als seus canals de 
Facebook i Youtube es poden trobar mostres d’àudio i 
videos d’actuacions en directe.

Petit Comité fou creat a mitjans 
de 1995 i durant tots aquests anys han 
passat pel grup diversos components 
fins arribar a l’actual formació.

Amb més de 200 actuacions en escenaris 
de tot tipus ..., com ara centres cívics, 
teatres, esglésies, auditoris, bars i concerts 
a l’aire lliure, Petit Comité ha tingut el 
privilegi de portar el seu espectacle de 
música a capella a festes majors, cicles 
musicals, convencions, celebracions i als 
grans mitjans de comunicació com ràdio 
i televisió. 
Entre aquestes actuacions destaquen:

Barcelona

2019 Sant Andreu Teatre
2017 La Farinera
2017 Teatre de Sants
2016 Sala Barts
2015 Auditori Sant Martí

2014 Sala Luz de Gas
2013 Museu Frederic Marés
2012 Ateneu Fort-Pienc
2011 Museu Frederic Marés
2008 Palau Robert
2007 Centre Moral de Poblenou
2005 Gran Casino de Barcelona
2001 Teatreneu
2000 Palau de la Música

Take on Me A-Ha

Boig per tu SAU

Don’t Stop Me Now Queen

Don’t Leave Me This Way The Communards

Lobo Hombre en París La Unión

Insurrección Último de la fila

I’m Still Standing Elton John

Fix You Cold Play

Pa amb Oli i Sal Blaumut

Beatiful Day Michael Bublé

Treasure Bruno Mars

Moonlight Shadow Mike Oldfield

Walk Of Life Dire Straits

Everywhere Fleetwood Mac

Karma Chameleon Culture Club

Part Time Lover Stevie Wonder

Smooth Operator Sade

I’m yours Jason Mraz

Time After Time Cindy Lauper

Human The Killers

L’Empordà Sopa de Cabra

Fireworks Katy Perry

Proud Mary Credence Clearwater Revival

Altres poblacions

2017 Sant Martí Sarroca
2016 Blanes
2015 El Catllar
2014 Ginestar
2013 Tarragona
2012 Mora d’Ebre
2011 Ametlla del Vallès
2010 Matadepera
2009 Igualada
2008 Manresa
2007 Torelló
2006 Vilaseca
2005 Sant Boi de Llobregat
2004 Sant Pere de Ribes
2003 Pont de Suert
2002 Terrassa
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