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TEMES PROPIS

MIQUEL DEL ROIG
POP, FOLK
Miquel del Roig
Guitarra i veu

Miquel de Roig és un fenomen amb totes les lletres. Cada temporada realitza més de
100 concerts per tot Catalunya, compartint molts cops cartell amb els principals
noms del moment. Un músic genuí i irrepetible dins del panorama musical,
capaç d’enfilar-se tot sol a un gran escenari com el del Canet Rock, amb l’únic
acompanyament de la seva guitarra, i connectar immediatament amb les més de
20.000 persones congregades allí.
I és que en Miquel -si teniu la sort de conèixer-lo ja ho sabeu- és un home afable i
proper, sense ínfules de gran celebritat, que quan puja a escena sap com acaparar
tota l’atenció del públic. Ho fa amb un espectacle únic i inimitable, sempre en
constant renovació, format per un popurri de temes propis, tonades conegudes
i lletres esmolades i sense floritures. Cançons que parlen de l’actualitat i de la
societat com només en Miquel podria fer. I és amb aquesta senzillesa i estima a
l’ofici de músic que aconsegueix fer el més difícil de tot: Mantenir en tot moment
entretinguda i participativa l’audiència, sobretot els més joves, que coregen i ballen
les seves cançons.
En Miquel del Roig és una presència habitual a Festes Majors, Festivals, Casals,
Ateneus i a concerts organitzats per col·lectius socials i colles de cultura popular,
per la seva capacitat d’animar i fer festa sense defugir la denúncia ni el compromís.

Clip “La farola”
Directe Festival Acústica Figueres
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EBRI KNIGHT
FOLK, ROCK, PUNK
PRESENTANT CARRER
Arnau Aymerich
Veu i guitarres

Alba Atcher

Ja fa més de 15 anys que Ebri Knight recorren pobles, ciutats, festes i festivals
fent esclatar les arrels, la rebel·lia i la festa, tot de cop, dalt de l’escenari. I ja en
són moltes les nits - prop de 600 - en què ho han fet possible. Han fet un viatge
llarg, sempre a prop de la seva gent i ple d’aprenentatges compartits. Sempre amb
ganes de seguir picant pedra, sempre amb els braços oberts, acollint noves lluites
i sonoritats al seu relat.

Flautes, acordió i veu

Toni Corrales
Violí i veu

Albert Avilés
Baix

Jordi Julià
Guitarra elèctrica

Laia Anglada
Bateria

L’any 2021, després d’una exitosa campanya de micromecenatge on van aconseguir
més de 30.000€, van publicar el seu 5è disc d’estudi, Carrer (Maldito Records, 2021).
La pandèmia no ha pogut aturar l’embranzida que el grup ja duia amb els seus
dos treballs anteriors: Guerrilla (Maldito Records, 2018) i La Voz Dormida (Maldito
Records, 2019), amb els quals van girar durant dos anys fent més de 120 concerts.
Amb Carrer, el grup ha girat també per tot Catalunya i Espanya fent una llarga gira
per sales i festes majors tot i les restriccions i impediments.
I, atenció, que el 2022 ve carregat. Ebri Knight ja han estat confirmats per festivals
com el Viña Rock, Festardor, Acampada Jove, Festiuet o Marea Rock. Aquests seran
alguns dels plats forts d’una gira que promet moltes nits de lluita i folk-rock. A més,
el grup ja prepara alguns llançaments, que aniran sortint durant l’hivern i primavera
d’aquest any, i que acabaran d’arrodonir la proposta.
Del Maresme al món, del punk al folk.

Escolta el Disc Carrer
Directe a la Sala Apolo (Barcelona)
Clip “Vientos del pueblo”
Clip “Supervivència”
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OBESES
ROCK
TORNANT DESPRÉS DE L’ATURADA
Arnau Tordera
Guitarra i veu

Maiol Montané
Bateria

Jaume Coll Mariné
Baix

Arnau Burdó “Burdi”
Teclats

Clip “Ens en sortirem”
Directe amb la Cobla Berga Jove i el Cor
d’Obeses a L’Atlàntida de Vic
Clip Resum del directe al MMVV i les
Festes de la Mercè

“Obeses és un grup que l’estimes o l’odies”. Aquesta és una màxima recorrent quan
es parla del conjunt d’Osona. Si bé és cert que l’amor que provoquen entre els seus
seguidors és absolut i incondicional, aquest odi declarat només pot provenir de gent
que no els ha escoltat ni vist en directe i s’ha quedat únicament en la superfície i no
ha anat més enllà del discurs sovint provocador del seu cantant i compositor Arnau
Tordera I. I és que el rock’n’roll i l’art en general no ha de ser inconformista?
Lluny de tòpics, els fets ens parlen d’una banda que agrada i que compta amb un
fervorós públic. Ple absolut a la presentació de Fills de les estrelles (Música Global,
2018) en el Guitar Festival de Barcelona (Sala BARTS), èxit rotund de la posterior gira
per sales i auditoris de Catalunya, gira per Festivals i Festes Majors de tot el país, i
per sobre de tot, dos concertassos per emmarcar a la Plaça Major de Vic en el Mercat
de Música Viva i a l’Avinguda Maria Cristina a la Mercè. I el més important, la brutal
resposta de la gent omplint ambdós espais per a gaudir d’un espectacle musical
corprenedor.
Un idil·li que es tradueix a més en les més de 500.000 reproduccions a Youtube d’”Ens
en sortirem”, una cançó sense videoclip convertida entre tots en un himne oficiós de
l’1 d’octubre del 2017. Un idil·li que també comparteixen amb la premsa especialitzada
i els mitjans. Més enllà de les col·laboracions d’en Tordera a Catalunya Ràdio, Rac1 o
Naciódigital, Obeses ostenta el prestigiós Premi Altaveu, que atorga el veterà festival, el
Disc català de l’any 2016 de Ràdio 4 per Monstres i Princeses (per votació popular) i el
Premi Enderrock a millor Artista de l’Any. Obeses és una garantia per festivals, auditoris
i Festes Majors que vulguin unir en un mateix escenari virtuosisme, bon gust i el plaer
desenfrenat de la música tocada amb talent des del cor.
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GERMÀ NEGRE
FOLK
PRESENTANT PICANTS, OBSCENES, AMOR I PENES
Adrià Mateos
Bateria

Aleix Pagès
Baix

Adrià Dilmé
Veu, guitarra i acordió

Adrià Estarriola
Violí

Ferran Roura
Tenora i saxo

David Mauricio
Guitarra i cors

Marc Vall
Percussió

El 2012 a Banyoles va néixer Germà Negre amb la intenció d’omplir de balls i cançons
populars les festes d’arreu del país. El projecte es caracteritza per agafar-se la vida i la
música amb una saludable ironia, fent ús d’aquell repertori més estripat i amb clares
puntes irreverents que formen part del mapa sonor dels països catalans. Sempre
amb l’ànim d’explicar històries mitjançant la música, en el repertori també hi podem
trobar ingredients que apel·len a la reivindicació social i política. Amb referents clars
com Esquirols, Grup de Folk, La Trinca, Al tall, Pomada o Mesclat, Germà Negre utilitza una
sonoritat carregada de presa de terra fent ús d’instruments com el violi, l’acordió diatònic
i la tenora que donen un color mediterrani a un repertori que alterna versions molt
personals de clàssics de la música popular a la cançó pròpia, amb unes línies estilístiques
que van de la jota al blues passant per pasdoble, reggae o chachachà.
Des dels inicis Germà Negre han considerat el seu directe com una proposta que pretén
fer que el públic sigui un actiu més de l’experiència festiva. I és que, sense la gent
ballant i cantant, no s’entendria l’essència de la banda que, durant aquests 10 anys,
han actuat en més de 300 concerts principalment a festes majors d’arreu del principat
de Catalunya i a festivals de referència de l’aparador musical català. Després d’un 2019
amb totes les incerteses del món, el grup ha editat aquest 2021 el seu darrer treball
discogràfic Picants, obscenes, amor i penes (Halley Records), un disc que ha anat
acompanyat d’una gira de 25 concerts adaptats a les restriccions per la Covid-19.
L’espectacle fa un repàs a altres discs del grup i aposta per un format dinàmic amb
l’objectiu de fer reviure al públic l’essència de la festa major.

Clip “Fàstic d’amor”
Clip Concert final de gira 2019
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CESK FREIXAS
CANÇÓ D’AUTOR
PRESENTANT MEMÒRIA
Cesk Freixas
Veu i guitarra

Víctor Nin
Guitarra

Cesk Freixas és un dels cantautors més coneguts de casa nostra i ha esdevingut un
artista de referència gràcies a la seva proposta musical, que fa més de 15 anys que
trepitja tots els racons dels Països Catalans. Amb ofici, ha posat de manifest que
la cançó d’autor és imprescindible en moments com l’actual, per la seva capacitat
documental i emocional, i bona mostra d’això és que els anys 2020 i 2021, gràcies
al treball imparable del projecte, les cançons del cantautor del Penedès han pogut
passar per més d’un centenar de pobles i ciutats, malgrat la situació sanitària i el
context d’emergència que vivim. Reivindicant el petit format però buscant sempre
l’excel·lència escènica; insistint en la necessitat d’aprofundir i en la proximitat de
l’espectacle. La cultura és viva i necessària, i es fa més present que mai l’arrel radical
de tot allò que conforma l’espai cultural: les cançons acompanyen.
El cantautor va publicar el 2021 el vuitè disc de la seva carrera, Memòria, i a finals
d’aquest any presentarà un nou treball finançat gràcies a una exitosa campanya de
Verkami on ha aconseguit més del 150% de l’objectiu inicial.
Aquest 2022 Cesk Freixas proposa seguir treballant en un format de duet, que ha
esdevingut referència gràcies a l’espectacularitat del guitarrista Víctor Nin, i una
posada en escena cuidada amb elements visuals i sonors que porten l’espectacle a
un nou paradigma de la cançó d’autor en l’escena catalana.

Escolta el Disc Memòria
Clip “La Petita Rambla del Poble Sec amb
Txarango”
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PRESIDENT XAI
FUSIÓ, ELECTROSWING, SKA, ROCK, BALKAN, SALSA
NOU EP 2019
Nina Pagès
Veu

Joni Ripoll

President Xai transita amb pas ferm i veu pròpia pel nodrit camí del mestissatge
nacional. La seva música s’allunya dels patrons més recorreguts de l’escena i se
serveix de l’electroswing, la salsa, l’ska, el balkan o el rock per a bastir una proposta
original i fresca. La seva posada en escena és potent, enèrgica i festiva i sumen a
la seva trajectòria una quarantena de concerts des que van pujar a l’escenari per
primer cop l’any 2018.

Trombó

Marina Feliu
Trompeta

Jaume Parera
Bateria

Martí Tarrés
Guitarra

Marc Vilalta

En aquest breu període de temps, President Xai ha estat capaç d’enregistrar una
maqueta i sobretot un EP, Show (RGB Suports, 2019), com a carta de presentació
del grup. Un treball que dona una idea precisa del potencial i del repertori en directe.
Aquest 2020 continuaran editant nous EP fins a completar el primer àlbum de la
banda i presentaran un nou espectacle en directe.

Teclats

Àlex Caldas
Baix

Roger Carreras
Percussió i trompeta

Clip “La venjança del Sol”
Clip Resum del directe a la Sala Stroika
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RELAT
REGGAE, DUB, TRAP, HIP-HOP, DANCEHALL
NOU DISC 2020
Martí Reig
Bateria

Martí Ollé
Guitarra elèctrica

Ferran Reig
Teclats

Gil Codina
Saxo tenor

Nil Gallego
Veu

Pocs primers anys de vida han estat tan intensos i prometedors com el del Relat.
Finalistes al Sona9, Premi Cases de la Música, guanyadors dels premis populars de
La Cançó de Salitja i l’Inèdit de Llambrilles, concerts al Mercat de Música Viva de
Vic, La Mercè i a sales com la Platea de Girona, la Cabra de Vic o El Torín d’Olot i la
publicació de tres senzills amb el segell Halley Supernova.
Aquest 2020 han obert l’any amb la seva primera gira internacional que els ha
portat a França i Holanda on han participat a l’Eurosonic, un dels festivals més
importants del continent. Un preludi brillant al llançament del seu primer disc,
Contratemps, que editen amb RGB Suports. Un treball produït i gravat a La Panchita
Records amb Chalart58 que va més enllà del reggae i del dub, combinant-ho amb
músiques urbanes com trap, hip-hop o dancehall, cuidant amb molta sensibilitat el
missatge de les cançons i la singularitat musical del projecte.
L’estrena a Catalunya del disc serà al Festival Strenes de Girona. Un concert que serà
la presentació oficial del nou espectacle del Relat, un directe ballable i enèrgic, creat
conjuntament amb el reconegut productor de directes Abel Coll.

Clip “En ruta”
Clip “Viu-la”
Clip “Única”
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PELUKASS
Xavi Utiel
Veu

Diego Marquès
Guitarra

Andreu Quintana
Guitarra

Martí Quintana
Baix

Adrià Jiménez
Bateria

Pelukass són una de les millors bandes del circuit de versions. Ja no són únicament
un dels noms de referència de les Festes Majors de les comarques gironines; cada
cop tenen més presència a la resta del país. Aquesta carrera meteòrica, en un
panorama musical tan competitiu i massificat, l’han aconseguit amb un espectacle
magnífic que destaca per sobre de la resta de propostes. Amb Pelukass cada concert
és únic i memorable.
La seva joventut fa que no tinguin complexes per escollir les cançons del seu
repertori, i interpretar-les amb una energia i passió desbordant que manté la festa
a dalt de tot, enganxa la gent i sorprèn programadors i comissions de festes.
Pelukass fa gala d’una selecció musical de grans èxits de tots els temps i una
posada en escena carregada de potència i moviment digne dels més grans grups de
rock internacionals. És precisament, aquest poder escènic i entrega el que els ha
convertit en el què són.
Cançons festives, sempre en clau de rock, per a oferir un autèntic xou de fins a dues
hores i mitja amb més de 100 cançons enllaçades. Clàssics que mouen el públic, de
Queen a Los Suaves, passant pel millor de la música internacional, de Red Hot Chilly
Peppers, Smash Mouth a U2 o Two Door Cinema Club, juntament amb grans temes de
grups estatals com El Canto del Loco, El Chaval de la Peca, La Oreja de Van Gogh, Marea,
Extremoduro, La Raíz o Ska-P.

Clip Resum del directe
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LA BANDA BIRUJI
Carles Sansa
Veu

Jordi Rabasseda
Guitarra i veu

Pol Font
Baix

Lluís Subirana
Bateria

Lluís Comajuan
Percussió i veu

Carles Carmona
Teclat

Albert Escrig
Trombó

Marçal Coll
Trompeta

Un ambiciós concert amb un repertori bestial. La música actual que més agrada amb
els himnes intergeneracionals. Els temes que el jovent reclama veure en directe.
Els noms més seguits i els seus referents. D’Ebri Knight i La Raíz a Zoo, passant pels
nostres clàssics com Obrint Pas, La Gossa Sorda o Dr Calypso, tot per anar a parar als
mítics Bob Marley, Madness o Manu Chao. El millor del repertori de grans bandes que
seria impossibles de reunir en un sol cartell, La Banda Biruji te’l recrea i l’interpreta
en concert donant-ho tot.
Per estètica i actitud, es comporten com un grup de temes propis. Passen dels
lluentons, disfresses i l’atrezzo colorista de l’escena de versions per a centrar-se
en el que importa de veritat al públic: la música i el ball. Són músics joves i d’intuïció
que saben com connectar immediatament amb el personal: Com ells, també viuen
les Festes Majors i les Barraques des de baix, de vegades com a públic i d’altres
com a organitzadors. Així, són capaços d’elaborar un concert de dues hores i escaig
sense parar, per aixecar la gent fins al final, enllaçant els grans temes del reggae,
ska, rocksteady, mestissatge, rock i punk festiu.
Millors que cap llista de reproducció que et puguis muntar o et punxi un DJ.
L’autèntic grup de versions alternatiu que t’empeny amb les seves cançons a seguir
la festa. Des de l’Alt Empordà a Terres de l’Ebre i de la Vall d’Aran a Barcelona ciutat,
el directe de La Banda Biruji retrona a pavellons, sales, envelats, places i sales, en
gires de trenta concerts per temporada a programacions de Barraques, Festes
Universitàries i festivals...

Clip Resum Gira 2018
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MASHUP PARTY BAND
Arnau Olmos
Veu

Jordi Font
Guitarra

Enric Verdaguer
Baix

Gerard Marquès DJ Surda
DJ

Ariel Hernan
Bateria

Per què ballar una sola cançó, quan pots fer-ho amb tres alhora? Encara que sembli
impossible, la Mashup Party Band ho fa possible gràcies a les seves versions mashup,
còctels musicals que consisteixen a agafar les millors parts de cançons arxiconegudes
i combinar-les per a crear una cançó nova, divertida i sorprenent en rigorós directe.
Mestres en l’art del mashup, la proposta de la Mashup Party Band representa el bo i
millor de la nostra escena en un repertori que, amb el focus posat a les dècades dels
2000 i 2010 i la sonoritat de les bandes de rock, combina a la perfecció artistes,
estils i tot tipus de gèneres musicals. Exemple paradigmàtic d’aquesta habilitat per
la mescla marcadament heterogènia és la reinterpretació i actualització del clàssic
“Que tinguem sort” de Lluís Llach, a ritme del pop i trap més contemporani (Billie
Eilish i Drake), i que ha rebut especial atenció a mitjans com Enderrock, Catalunya
Ràdio i iCat FM. Són èxit garantit del concert mashups com el de “A quién le importa”
d’Alaska amb “September” de Earth, Wind & Fire, el “Esbarzers” de La Gossa Sorda amb
“What You Know” de Two Door Cinema Club, o el “Jean Luc” d’Els Amics de les Arts amb la
sintonia de Plats Bruts. Txarango, Manel, Gossos, Sopa de Cabra, Strombers, La Pegatina,
Bongo Botrako, Raphael, Tequila, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Nirvana, Blur,
Oasis, Zucchero, Maná, Santana, The Police, Guns N’ Roses, Bruno Mars, Adele, Black Eyed
Peas, Spice Girls, entre d’altres, també estan presents al setlist.
Opcionalment, el directe explosiu de la Mashup Party Band pot arribar a les 5 hores de
música amb la millor fi de festa: una sessió en viu del Dj. Surda. Resident a la Sala Clap
(Mataró) i La Cabra (Vic) i habitual a sales com La Mirona (Girona), el Razzmatazz o
l’Apolo (Barcelona), el Dj. Surda és un reconegut productor de mashups (motiu pel
qual fins i tot gira per les festes mashup a California, EUA).

Clip Promocional
Mashups originals
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VIZURI
Ramon Gonzàlez
Veu

Josep Ratera
Baix i Veu

Josep Ribera
Trompeta i veu

Guillem Pérez
Guitarra

Germán López
Guitarra

Pere Ballesteros
Bateria

Sergi Domingo
Trombó i veus

Albert Company
Saxo tenor

Clip Resum del directe

Són un dels grups cridats a ocupar un lloc preferent en el circuit de la festa jove. En
només tres anys, s’han anat obrint pas en la nodrida escena de versions deixant el
seu segell propi allí per on passen. Joves amb enorme talent, Vizuri és una proposta
fresca i potent que captiva pel seu dinamisme i entrega. Saben com connectar amb
el públic, amb qui comparteixen edat, referents musicals i ganes de divertir-se.
Als concerts de Vizuri es vibra i es respira bon rotllo. Saben quines tecles tocar
per a fer ballar el personal a ritme d’ska, reggae i mestissatge. Com els grups que
millor funcionen en el camp de les versions, busquen convertir el públic en part
indispensable de la festa, fer que sigui el gran protagonista de la nit juntament
amb la banda.
I és que el seu repertori està pensat i fet per a triomfar: La Raíz, La Gossa Sorda,
Strombers, Auxili o Oques Grasses i fins i tot adaptacions en clau caribenya de Manel i
Els Amics de les Arts doten de força i personalitat el seu directe.
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LA KINKY BAND
Robert Martínez
Veu

Andrea Rosselló
Veu

Carlos Mercé
Guitarra i veus

Chanque
Baix

Mar Pallarés
Teclats

Pablo Molina
Bateria

Levi Rull
Trompeta

Vicent Giner
Trombó i veu

Eric Giner
Saxo alt

4 hores de música en directe. La imparable La Kinky Band és la gran orquestra
alternativa de versions dels Països Catalans. Un nou concepte que uneix el millor
dels grups de versions i les grans orquestres. 10 músics sobre l’escenari i un equip
tècnic de primer ordre per a desplegar un espectacle trepidant i desenfrenat, amb
altes dosis d’energia, gresca i alegria.
La Kinky es presenta en escena amb una sòlida base harmònica i rítmica, una potent
secció de vents, i dos cantants principals amb força i carisma per a portar endavant
un concert inigualable. Un repertori pensat i treballat per atrapar a tothom, que
inclou els grans temes de la música nacional, estatal i internacional defensats amb
un rigor i contundència poc habituals en el circuit.
Un autèntic fenomen al País Valencià i la Franja de Ponent que suma cada any més de
60 concerts a les principals Festes Majors de la zona, i que ja ha començat a trepitjar
fort a Catalunya, on cada cop tenen més presència. Aquest 2019 continuaran
demostrant que no hi ha cap altra formació al territori que pugui oferir tantes hores
de música, amb qualitat i alta intensitat.

Ivan Pitarch
Saxo Tenor

Clip Resum de l’espectacle
Clip en directe a Onda
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ZÀPING CATALONIA
Glòria Tàpia
Veu

Gabriel Díaz
Veu

Ivan Dach
Guitarra

Alexis Cabrillana
Baix i veu

Joel Díaz

Piano i veus

Xevi Camp
Bateria

Una superbanda de músics que s’han unit per oferir un espectacle de versions
d’alt voltatge. Els seus membres estan bregats en mil i una batalles en projectes
reconeguts com Sapo, Strombers, Marky Ramone o Roger Mas i vénen amb moltes ganes
de donar guerra. Zàping Catalonia són grans versions de les millors cançons dels
grups de la teva vida. Temes emocionants interpretats per músics de primera fila
i dos cantants amb la força i carisma per a fer ballar el públic durant més de dues
hores d’espectacle.
Zàping Catalonia té un olfacte únic per escollir el millor del repertori de Bruno Mars, Ed
Sheeran, Avicii, AC/DC, La Raíz, Txarango, Doctor Prats, Barricada o La Movida i presentar-lo
d’una forma canyera i desenfrenada, amb coreografies divertides i diferents.
No són una banda més de versions. És amb aquesta posada en escena i el talent
que tenen, la que els porta més enllà i fa del seu directe, un xou multigeneracional
pensat per a que tots els públics en puguin fruir.

Clip en directe a les Festes de Gràcia
Clip en directe al Carnestoltes d’Artés
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LANDRY I LA FM
Daniel Landry
Veu i guitarra

Marc Teclas

Veu i guitarra

Carol Duran
Veu i violí

David Torras
Baix i veus

José Gallardo
Teclats i veus

Rambo Batista
Bateria

Un projecte de categoria format per músics amb una trajectòria en bandes clau
com La Troba Kung- Fú, La Carrau, Ai Ai Ai, Sabor de Gràcia o Landry el Rumbero. Una unió
de grans talents que fan el que millor saben fer: Tocar com ningú, passar-s’ho bé
dalt de l’escenari i arrencar la gent a ballar. El seu mestratge també es nota en el
repertori que han escollit format per temes propis, les rumbes més conegudes, les
cançons més populars de la temporada i un segment final explosiu on mesclen els
temassos de la música disco, dance i funk en clau rumbera.
Una proposta que no veuràs enlloc més i que només podrien crear i defensar aquest
autèntic dream team de la música festiva. Un grup pensat per obrir la nit amb força i
animar la gent a entrar des del primer moment, perquè quan arribi l’hora del cap de
cartell, se’ls trobi ja motivats i amb ganes de continuar la festa.
Una aposta segura per les programacions de Festa Major, folk o de rumba.

Directe “El muerto vivo” al Rumb(a)
de Palamós
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BOOKING

MALEDUCAZIONE ALCOLICA
SKA, EARLY REGGAE, BALCAN, PUNK
SKA CLÀSSIC DES D’ITÀLIA
Marco Piccioni
Veu i saxo

Riccardo Schiavoni

7sis Produccions dona la benvinguda al seu roster a Maleducazione Alcolica. Provinents
de Tuscia, Itàlia, són una de les bandes més interessants del panorama musical
d’aquell país. Amb 10 anys de carrera, centenars de concerts i a punt d’editar el seu
quart disc, Chiacchere da Bar (Maninalto! Records), han aconseguit crear una marca
personal basada en una mescla festiva d’ska i early reggae amb influències de la
música balcànica i del punk.

Veu i guitarra

Emidio Midio Mazzilli
Baix

Gabriele Biagi
Guitarra

Alberto El Fava Monsignori
Bateria

Alessandro Nando Sagretti

Aquesta enèrgica combinació es tradueix en directe en tonades optimistes
alternades amb riffs de guitarres distorsionades i una secció de vents potent i
imponent. Convertits en una presència habitual a festivals italians, el grup també
ha començat a fer-se un nom a Alemanya, Suïssa, Àustria, Bèlgica i República Txeca,
països on giren amb freqüència. Enguany, la festa de Maleducazione Alcolica apunta
també cap a Catalunya.

Saxo

Michele Ceriola
T-Bone

Matteo Rubinio Mecocci
Trompeta

Clip “Rude’n’roll”
Clip “Borghetti”
Clip “Da far Schifo”
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BOOKING

LA OTRA
CANÇÓ D’AUTOR
PRESENTANT INCENDIO
Isa Casanova
Veu i guitarra

Iker Garcia
Guitarrra

Paula Cánovas
Baix

Elena Cortés
Teclats

Pablo Levin
Bateria

L’eslògan dels 70 que proclama que “el que és personal és polític” descriu a la
perfecció les cançons d’aquesta artista que entén l’art lligat al compromís. La Otra
pren la paraula amb lletres iròniques i crítiques, però també intimistes i sobretot
personals, que vénen a omplir un buit en la cançó d’autor i la cançó protesta des
d’una sensibilitat dissident i cada cop més escoltada.
Més enllà d’unes lletres punyents i corprenedores, destaca una dolça veu sobre
un so que ha anat evolucionant des de l’acústic més senzill cap a una barreja
d’influències que van des dels grans clàssics llatinoamericans -com Mercedes Sosa,
Chavela Vargas, Violeta Parra, Victor Jara o Silvio Rodriguez- fins al rap, passant per
altres molts gèneres de la música negra - jamaicana, jazz, soul, funk, neo-soul,
r’nb...-.
La Otra suma més de 500 concerts, en espais autogestionats, places, bars i sales de
tot l’Estat, festivals com el Barnasants, Bioritme, Rabolagartija o Juergas, a més de
dues gires pel continent americà.

Escolta el Disc Incendio
Clip “Solo para ti”
Clip “Selvática”
Clip “Nunca Canto Sola”

WWW
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BOOKING

CACTUS
ELECTRO-URBAN
PRESENTANT MODE AVIÓ
David Pascual
Veu

Miquel Garcia
Guitarra

Ana Campoy
Veu

Dani Reig
Teclat

Santy Mataix
DJ

Josué Rodriguez
Veu

Cactus inicia el 2022 amb nou disc: Mode avió. Tercer disc de la banda valenciana
i primer sense Samanta. En aquesta nova proposta, el grup valencià ha deixat de
costat el to obscur i el punt sinistre que tant caracteritzava el grup. Les melodies
agradables i fresques s’han apoderat de la nova producció musical presentada a
Mode avió, on les cançons han adquirit una vitalitat necessària en els temps que
corren, això sí, sense de banda la música urbana que ha caracteritzat el grup des
dels seus inicis.

Mode avió és un crit a la desconnexió, un crit a aturar un món cada cop més boig
on les notícies i les opinions corren a un ritme tan vertiginós que no dona temps ni
a digerir-les ni tan a assimilar-les. El repte ha consistit a definir un nou estil dins la
barreja musical en què el grup es mou. La gran novetat en aquest sentit han sigut
la incorporació dels vents, que marcaran el ritme de les cançons en el nou disc. Un
territori inexplorat fins aleshores per aquesta la banda de rap electrònic.
El disc, produit per Mark Dasousa, compta amb diverses col·laboracions. Hi destaquen
la dels catalans The Tyets i la del reconegut cantautor valencià Pep Gimeno “Botifarra”.

Clip “Gossa-te-la”
Clip Resum del Festivern
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BOOKING

FUNKIWIS
FUNK-ROCK
Salva Abad
Guitarra i electrònica

Vincen García
Baix

Jota Terranegra
Guitarrra

Eloy Javaloyas
Trombó

Lluís Romero
Veu

Manu Pardo
Trompeta

Oscar De la Torre
Veu

Davido Cases
Saxo

Rixi Galán

El boca-orella ha fet créixer Funkiwis fins a convertir-se en una de les grans realitats
de la música estatal. El seu quart disc Baile de buitres (Maldito Records, 2019) ens
presenta un poderós combo de funk amb molt groove i força que ha sabut marcar
perfil propi dins de l’escena mestissa. Les seves cançons uneixen el compromís
amb la diversió, l’entusiasme activista de la joventut amb la maduresa que aporta el
fet de prendre consciència sobre les contradiccions del nostre temps.
Funkiwis destaca i trenca amb la música imperant amb un discurs i posada en
escena pròpia I d’alt voltatge. En directe, el seu funk creix i es ramifica cap al rock
desenfrenat que igual va cap a la duresa del hardcore com la suavitat d’una balada,
o tomba cap a un hip hop que sempre guanya potència i qualitat quan al darrera hi
ha una banda que sap com fer-lo brollar.
El grup ha passejat el seu espectacle per sales, festes majors i grans festivals
com el Cabo de Plata, Arenal Sound, Rototom Sunsplash, Viña Rock, Gazpatxo Rock,
Primavera Trompetera, Bioritme o Rabolagartija entre molts altres.

Bateria

Clip “Baile de buitres”
Clip “Voz de la ira”
Videolyric “Vuela”
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BOOKING

PROZAK SOUP
ELECTRO-CORE
Joan Palomares
Veu

Alfonso Delgado
Veu

Joan Angel Roselló
DJ

Marcos Sarió
Bateria

Dani Marfil
Guitarra

Néstor Rivas

Prozak Soup és una banda de milenialcore, electroanime i psicomàquina. El seu estil
és una proposta totalment trencadora dins de panorama cultural, resultat d’una
intensa barreja estilística i les seves lletres agredolces i reflexives que constitueixen
una experiència nova i amb pocs precedents.
Fins a la data d’avui el grup ha tret al llum quatre discos: Imbècil (2014), Bang!
(2016), Very Empastre (2018) i Blablabla (2019). Treballs produïts i enregistrats
a les cases Atòmic Estudio i Novo Estudio, de la ma dels productors Mark Dasousa
i Facundo Novo. També dos senzills en forma de videclip: Més enllà del vel (2014) i
Brolla la màgia (2016), i el seu original homenatge a Franco Battiato (2016).
En suma una trajectòria on han explotat com una de les propostes revelació dins de
l’escena valenciana, que els han dut a recórrer el país de punta a punta per escenaris
com Festivern, Feslloch, Pintor Rock, Gazpatxo Rock, Pirata Rock, l’Acampada Jove o
el Festardor entre molts altres. Recentment han començat a rodar per la resta de la
península Ibèrica debutant al ViñaRock i el Shikillo.

Baix

Clip “Come On”
Clip “L’Empastre de sempre”
Clip Resum del directe
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PÚBLIC FAMILIAR

VERSIONS PER XICS
ANIMACIÓ INFANTIL
PRESENTANT EL RETROBAMENT
David Rosell Delgado
Cantant i actor

Maria Sanfeliu Serra
Cantant i actriu

Gerard Cortadellas Santana

Espectacle musical dirigit al públic familiar on, per mitjà d’una posada en escena
teatral, es fa un repàs de les principals cançons que escolten actualment els nens,
nenes i el públic familiar en general.
Aquest any, Versions per xics ens presenten El Retrobament, un espectacle que
ens explica la història d’uns antics companys de classe que en tornar-se a veure
reviuen els moments que van passar amb la música i amb les cançons que els van
acompanyar durant la seva estada a l’escola.

Bateria

Oscar Rosell Delgado
Baix

Marina Carvajal Gazquez
Piano

Genís Roca Escué
Guitarra

Clip Promocional
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CONTRACTACIÓ
Sergi Matas +34 647 951 058
info@7sisproduccions.cat
www.7sisproduccions.cat
7sisproduccions

