
... 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 ...



Deia un tal Albert Einstein que no pensava mai en el futur, 
ja que aquest arribava massa ràpidament. I qui s’atreveix a 
contradir a aquest bon home? Nosaltres, evidentment no. Just 
ben al contrari. Podem confirmar que estem totalment d’acord 
amb ell.
Ja han passat deu anys i és com si haguessin estat només tres 
dies. Tres dies que ens portarien al 15 de febrer de 1995, 
data en què neix de manera oficial Petit Comité com a grup 
de música a capella. L’estrena oficial va ser el 8 de març de 
1996, a la mítica Cova del Drac.
Des d’aleshores, les més de dues-centes actuacions en han 
portat a cantar en diverses sales (Luz de Gas, Cova del 
Drac, Llantiol, Jazz-Cava), diferents mitjans de comunicació 
(TV3, Televisió d’Hospitalet, Cadena Ser), nombroses festes 
majors (Sant Andreu, Poblenou, Sant Boi de Llobregat), llocs 
emblemàtics (Pça. de Catalunya, Pça. de la Catedral, Pça. 
Reial, o Sant Climent de Taüll...) en el marc del dia de la 
música, de la mà de l’associació de BaCap (Barcelona a 
Capella) i, fins i tot, hem estat testimonis de nombrosos 
casaments, als quals hem tingut la sort de poder donar un toc 
musical, esperem que inoblidable, per bé.
I com no recordar a totes aquelles persones que han format 
part de Petit Comité des dels seus orígens fins avui! Al llarg 
d’aquests deu anys hem compartit nervis i il•lusions amb 
Esther Pisa, Andreu Garcia, Carles Pujol, Gemma 
Eito, Ramón Motis, Sergi Fernández, Andreu Escobar 
i Joan Tobau. No voldríem oblidar als amics que han 
col•laborat en ocasions puntuals, com són en Josep Albert 
Conesa, Joan Serres, Miquel Motis i Toni Valls.
També volem donar les gràcies a aquells que ens heu recolzat, 
aplaudit, animant i ajudat durant tots aquests anys.
Deu anys, però com si fossin tres dies. Moltes gràcies i una 
forta abraçada!

Petit Comité

Primera part

Rock & Roll is King Electric light Orchestra

Mr. Sandman The Chordettes

Caravan of Love House Martins

Si tú no estás aquí Rosana Arbelo

Marcianitos Jaume sisa

Boig per tu Sau

One Love Bob Marley

Hijo de la luna Mecano

English Man in New York Sting

Gavotta Bach

Tengo una forma más René Baños

Segona part

Take on Me A-ha

More Than Words Extreme

Everywhere Fleetwood Mac

Amor particular Lluís Llach

Que tinguem sort Lluís Llach

The Shoop Shoop Song Cher

Moon over Bourbon Street Sting

Ain’t no Mountain ... Marvin Gaye

Semilla negra Radio Futura

The Joker Steve Miller Band

Summertime George Gershwing

Mr. Postman Beatles

Goodnight McGuire Sisters

Els vuit 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.

Mariajo Martí Soprano i Direcció musical

Montse Carrascal Soprano

Salomé Fondevila Soprano, Contralt

Maria Rosa Gili Contralt

Mario Carrascal Tenor, Baríton

Josep Gili Baríton, Baix

Andreu Carrascal Baix

David Yerga Percusió vocal


