


Lluís Alba

La vida en una capsa és el seu 
primer treball discogràfic. Amb 
un estil molt personal, cerca 
sonoritats de pop mediterrani i 
flamenques, donant una gran pre-
sència a la part coral. Ha com-
partit escena amb diverses forma-
cions i artistes com Tomeu Penya, 
Lluís Llach, Bertumeu, Clara de 
Andrés o Albert Guinovart.

Compositor i músic habitual  
d’espectacles de clown i circ 
per a artistes com Joan Busquets 
(Cia. Ínfima La Puça), Pep Ca-
llau, Serena Vione, Cia. Sifo  
i Circ Cric. 

És membre de Pallassos Sense 
Fronteres.

Paula Domínguez
Cors

Cantant malaguenya de soul, pop, 
jazz i flamenc. Veu del grup 
‘Lenacay’ i del trio ‘Aire’ i en 
projectes com ‘Los cantes de ida 
y vuelta’ o el grup ‘Patax’.

Mario Bernaus
Baix

Amb una intensa dedicació en el 
camp de la docència i membre de 
formacions com ‘Vibratango Acus-
ting’ i el grup de pop català 
‘Lalola’. També és fundador del 
grup vocal ‘Rhythm and Veus’.

Aleix Tobías
Percussions

Bateria, percussionista, creador 
i director de l’orquestra Coetus, 
productor musical ha participat 
amb Eliseo Parra, Sílvia Perez 
Cruz, Carles Dènia, etc.

Vicky Alvelo
Cors i arranjaments

Cantant del grup ‘Valentí’,
és membre dels grups vocals ‘Mu-
sic Vox’ i ‘Scissors Quartet’. És 
fundadora i directora de la cia. 
teatral ‘Ens de Nos’ i actriu de 
publicitat.

Pau Figueres
Guitarra

Guitarrista d’àmplies sonoritats, 
amb projecte discogràfic propi i 
col·laborador habitual d’artistes 
com Carles Benavent, Judit Ned-
dermann, Mayte Martín, Sílvia 
Pérez Cruz, Toti Soler, etc.

Bernat Guàrdia
Baix

D’una marcada sonoritat provi-
nent del jazz, és membre del trio 
‘Nara’ i col·laborador d’altres 
formacions com ‘Yacine & the ori-
ental groove, ‘Bino Barrios’ o el 
pianista David Moreno.

Xavi Blasco
Mohan veena, guitarres  
i arranjaments

Guitarrista i arreglista de ‘La 
vida en una capsa’ juntament amb 
Dennys Sanz. Membre del grup 
‘Il xef Malatesta’ i productor 
d’espectacles (Puça Espectacles).

Dani Garcia
Piano

Ha treballat de la mà de Manel 
Camp, Joan Albert Amargós i Lluís 
Vidal, arranjador en projectes de 
l’Orquestra Nacional d’Andorra i 
ha estat dirigit sota la batuta 
de Salvador Brotons, Lluís Vila, 
Albert Argudo.

Pep Pascual
Clarinet

Saxo i intèrpret de tot allò 
que tingui so. Músic d’artistes 
com Maria Rodés, Pascal Comelade 
La Vella Dixieland, Tandoori 
Le Noir, la Companyia Ínfima La 
Puça, Rhum & Cia, així com el seu 
projecte ‘Souvenir Orquestra’.



La vida en una capsa és un espectacle o 
un concert en Gran, Mitjà o Petit format. 
Només depèn de tu...
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