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        CAP A LA CONSOLIDACIÓ D’UN MODEL 
En la seua 5a edició, la Fira Valenciana de la Música de Castelló «Trovam! – Pro 
Weekend» es consolida com el certamen professional més important de la 
indústria musical al nostre territori. Actuacions en directe, debats, conferències..., 
i una destacada presència de programadors, músics, promotors, mànagers i de tots 
els agents que formen part de la cadena de valor musical es donaran cita a Castelló 
i garantiran l’èxit d’una convocatòria que pretén fer de la música un dels elements 
clau en el desenvolupament social, cultural i econòmic dels valencians.

Les actuacions musicals ocuparan diversos espais públics de la ciutat: L’Auditori, 
Teatre Principal, Plaça Major, plaça de l’Hort dels Corders... i faran de la música el 
principal dinamitzador urbà durant quatre intensos dies.

La disciplina musical ha teixit una part fonamental de la vida social dels valencians. 
Històricament som una de les comunitats amb major presència de músics i 
artistes, amb una xarxa d’escoles, conservatoris, festivals i esdeveniments musicals 
que ha anat construint una escena musical puixant, de qualitat i molt variada.

Ara és el moment d’aprofitar aquest potencial creatiu perquè Castelló i les seues 
comarques,  junt amb la resta del territori valencià, puguen consolidar les bases i 
operar de forma estratègica i col·laborativa entre els diferents sectors (públic i 
privat) i àmbits (educatiu, artístic i empresarial) per a fer de la música una eina 
indispensable en el nostre creixement col·lectiu durant els pròxims anys.

El fet que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport incloguera el 
creixement i consolidació d’aquesta Fira musical de Castelló en el seu Pla 
Estratègic Cultural Valencià 2016/2020 «Fes Cultura» ha propiciat que el seu 
Institut Valencià de Cultura i la seua mateixa Direcció General de Política 
Lingüística junt amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló i la 
Valencian Music Association «VAM!» (entitat impulsora del projecte), estiguen 
al capdavant d’una iniciativa en la qual també són indispensables la Diputació de 
Castelló, l’Agència Valenciana de Turisme, el Col·lectiu Pro Weekend i, entre 
d’altres, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Diputació de València i la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Col·lectiu Ovidi Montllor, 
l'Associació de Promotors de Música de la Comunitat Valenciana i l'Associació 
Valenciana de Sales de Música en Directe «En Viu!». Tot un exemple de sinergies 
en pro d’una mateixa melodia: la de la nostra música.



 

DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
9.30H – ACREDITACIONS I BENVINGUDA - AUDITORI

10.00H – PRESENTACIÓ DE LA FIRA 2017 – AUDITORI  –  Sala de premsa
Amb la presència de Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport; Verònica Ruiz, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló; Vicent 
Sales, diputat de Cultura i vicepresident de la Diputació de Castelló; Joan Gregori 
Maria, director de la Fira Valenciana de la Música. 
PRESENTA:  Armand Llàcer, gerent de la Fira.

10.30H – MESA DE DEBAT: Política musical valenciana. Cap a un pla 
integral? Models de gestió: polítiques institucionals, privades, tercer sector. 
AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Marga Landete, directora adjunta de Música de l’Institut Valencià de Cultura
Daniel Simón, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant
Francis López, programadora del TAMA d’Aldaia
Luis Óscar García, president de MusicaproCV i Enviu 
Josep Pérez, secretari del Sindicat de la Música Valenciana (SIMUV)
 MODERA: Rafa Jordan, membre del VAM! i de MusicaproCV

FILA ZERO: Vicente Mañó, director de Tratos Producciones; Vicent Ros, 
director del Palau de la Música de València; Alfonso Ribes, delegat territorial de 
l’IVC a les comarques de Castelló; Alicia Garijo, delegada territorial de l'IVC a les 
comarques d'Alacant; María Luisa Serra, Presidenta de l’Associació de Gestors 
Culturals del País Valencià; Joaquim Quílez, subdirector del Servei de Cultura del 
Vicerectorat de Cultura de la Universitat d’Alacant.

PROGRAMA



DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE

“Com mirant-te t’adormies”, inclòs al seu debut discogràfic, Comptant sargantanes 
(Cambra Records, 2006). Com és habitual, el compositor ens submergeix en els 
paratges de la Marina Alta. Una bona mostra és el primer avançament del disc, 
“Jesús Pobre”, on recorda la seua infantesa i ressonen les guitarres d’arrel 
nord-americana.

12.30H – 13.30H - MESA DE DEBAT: Ocupació en sectors culturals creatius, la 
música com a motor? Presentació d’estudis, mesures i accions. 
AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Enric Nomdedéu i Biosca, secretari autonòmic d'Ocupació i director general del 
Servef
Pau Rausell, professor i director d'Econcult de la Universitat de València
José M. Nácher, professor de la Universitat de València

MODERA: Sergi Almiñana, membre de MusicaproCV i El Caimán Producciones 

FILA ZERO: Joan Sanchis, Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana; Daniel Arnal, Agència 
Valenciana de Turisme; Neus Aulló, Tranquilo Música; Ramon Marrades, La Marina 
de València; Rafael Sánchez, gestor cultural de l’Ajuntament de Benicarló; Vicente 
Martínez, Songsforever i Postgrau en Gestió Empresarial de la Música; Luis 
Martínez Cháfer, professor de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana; Enric 
Roig Arranz, coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible de 
l’Ajuntament de València.

12.00H – Pausa café amb 
SHOWCASE – SERGI CONTRÍ (PV) 
AUDITORI - Espai Foyer
Cinc anys després de la publicació del seu 
últim treball, Dies de fira i flors (CK Music), 
el cantautor denier Sergi Contrí edita 
l’àlbum Un dia de febrer amb la producció 
d’Albert Bertomeu. Al seu repertori trobem 
noves composicions i, també, relectures 
d’algunes velles tonades. És el cas del tema 
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DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
14.00H - 14.30H – 1a SESSIÓ SPEED MEETINGS ENTRE 
PROGRAMADORS I PROFESSIONALS DEL SECTOR: MÀNAGERS, 
PRODUCTORS, ARTISTES. AUDITORI
(Accés prèvia inscripció)

format per 7 composicions experimentals i atmosfèriques que responen a la 
necessitat de l'artista per trobar allò essencial mitjançant veus que es converteixen 
en mantres i ressonàncies. Un àlbum arranjat per Rauelsson (el també castellonenc 
Raúl Pastor) amb lletres i melodies d'Ana Béjar (Usura, Orlando, TODO).

14.00H – SHOWCASE – LES ANXOVETES (CAT) – AUDITORI - Espai Foyer
Grup d’havaneres cantades per tres veus femenines: Marta Pérez, Montse 
Ferrermoner i Tona Gafarot. Les anxovetes tenen la companyia dels seitons Salva 
Gallego (guitarra) i Xavi Pasqual (contrabaix). El projecte va nàixer l’estiu del 2013 

14.00H – SHOWCASE 
SACROMONTE (CS – PV) 
AUDITORI - Sala de cambra
Sacromonte és el projecte d'Alberto R. 
Lucendo, músic de Castelló resident a 
Berlín que ha format part de bandes com 
Panegírico al Legado, Los Amantes i 
Montefuji. La creació del grup a finals del 
2015 fou la culminació de la seua trajectòria 
com a guitarrista, productor i compositor. El 
seu primer disc, Rime (Luscinia Discos), està 

a Girona. El seu repertori fresc, sincer i 
mariner es pot degustar als discos En fresc 
(2015) i En sal (2017) on s’inclouen tonades 
com “Mare, vull ser pescador”, “La barca 
xica” i “Salió de Jamaica”, entre d’altres. 
L’estiu passat la formació va recórrer el 
territori català i va actuar a la XII Cantada 
d’Havaneres Badia de Roses, a la XXXVI 
Mostra de l’Havanera Catalana de Palamós i 
al BioRitme Festival. 



DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
14.30H – DINAR PROFESSIONAL - AUDITORI

15.30H – SHOWCASE - JAZZMATIKS (PV)
AUDITORI - Cafeteria
Quartet de jazz que compta amb la veu de 
Reme Giner (Skalissai) i l’acompanyament de 
trompeta, contrabaix i piano. Aquesta formació 
de la Marina interpreta grans temes de la música 
escrita en català a ritme de dixie, swing, bossa 
nova, latin o boogaloo, entre d’altres. Així, al seu 
repertori inclouen composicions d’artistes com 
Raimon, Sau, La Gossa Sorda, Obrint Pas, Aspencat o El Diluvi. L’objectiu dels seus 
directes és crear una atmosfera elegant que supere barreres generacionals i 
estilístiques per tal d’apropar el jazz i la bona música a totes les oïdes.

16.00H – 17.30H – REUNIONS INTERNES DEL SECTOR
AUDITORI – Sales A i B 
(Accés restringit a socis) 
Trobada del Circuit Cultural Valencià de Programadors
Reunió sectorial de Música de la Mesa de Participació de la Cultura Valenciana 
(MeCuV) del Pla Estratègic Valencià “Fes Cultura” 
Assemblea de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana 
(MusicaProCV)

16.00H - 17.30H -  FEM XARXA - TROBADA DE COL·LECTIUS DE DONES 
i MÚSICA - AUDITORI – Sala de premsa 
Reunió de diferents associacions, organismes i col·lectius per compartir informació i 
crear sinèrgies que permeten millorar programacions amb dones, treballadores en la 
indústria musical, protocols contra agressions sexistes en festes i festivals. Redacció 
d’un codi de bones pràctiques per a festivals, ajuntaments, sales i promotors.
Amb Ada Díez i Lu Sanz, membres de Hits With Tits; Marta Pérez Fargas i Carla 
Alsina Muro, representants del col·lectiu Poble Sec Feminista BCN; Maria Such, 
directora general de l’Institut Valencià de la Dona de la Generalitat Valenciana; 
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DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
Llum Quinyonero, diputada de les Corts Valencianes i presidenta de la Comissió de 
Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI; Vera Carrión i Laura Albert, membres 
del col·lectiu Fusa Activa; Alicia Brancal, regidora d’igualtat a l’ajuntament de Castelló

COORDINA: Inmaculada Expósito Cadalás

18.30H – SHOWCASE – THE QUIET MIND (PV) – AUDITORI - Espai Foyer
El guitarrista suecà Daniel Flors presenta The Quiet Mind, projecte amb el qual 
segueix aprofundint en la seua forma d’entendre el jazz contemporani i la fusió. Ací, 

19.00H – SHOWCASE – MUSICANTS (PV) - AUDITORI - Sala de cambra
Musicants interpreta i reinventa les melodies tradicionals de la Mediterrània amb 
una mirada pròpia, il·lusionada, personal i col·lectiva. La seua visió vol aportar un aire 

el compositor experimenta a base d’acords no 
funcionals, mètriques irregulars i estructures 
amb formes no habituals. Els temes es 
construeixen a partir de situacions, històries i 
sensacions per reflectir un estat d’ànim i, a 
més, oferir una visió particular de tot allò que 
ens envolta. Les cançons escrites per Flors 
formaran part del seu pròxim disc. 
L’acompanyen Carlos Mar al baix elèctric i 
Carlos ‘El Ruso’ a la bateria.

diferent als ritmes que ens envolten i, alhora, 
continuar obrint camins diversos dins de la 
cadena de la nova música tradicional i del nou 
folk mediterrani. Els seus membres, on 
destaca Manolo Miralles (Al Tall), tenen una 
formació eclèctica i provenen de gèneres 
musicals diversos, des del món clàssic fins al 
rock, jazz i tradicional. El seu àlbum de debut, 
Adsabara (Picap), fou guardonat com a millor 
disc de folk a l'última edició dels Premis Ovidi.



DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
19.30H - CONCERT - SES (GAL) - AUDITORI - Magic Box
Aquesta cantautora corunyesa d'imponent carisma i enorme força personal va 
revolucionar l'escena musical gallega l'any 2011 amb Admirando a condición (Airapro
Produción). En aquell treball ja va deixar mostres de la seua fórmula original i genuïna  

20.30H – CONCERT INAUGURAL
MARIA DEL MAR BONET (BAL): 
50 anys als escenaris - AUDITORI - Sala simfònica

composta per una bona dosi de rock'n'roll, 
les ensenyances de la tradició oral gallega, 
cadències de la cançó d'autor 
llatinoamericana amb actitud punk i un 
discurs reivindicatiu. Actualment, SES 
presenta als escenaris la seua quarta 
producció, Opoñerse á extinción (Fol 
Música, 2016). Al disc s'inclouen dotze 
cançons de registres eclèctics amb l'amor i la 
defensa de la cultura pròpia (gallega) com a 
temes principals.

Veu fonamental de la cançó catalana, Maria 
del Mar Bonet celebra actualment 50 anys 
de dedicació a la música. Nascuda en una 
família amb inquietuds culturals, va 
començar a cantar i tocar la guitarra de ben 
menuda i va formar part dels Setze Jutges. 
Al llarg de la seua trajectòria, l'artista ha 
rescatat melodies tradicionals balears, ha 
escrit composicions que formen part de la 
memòria col·lectiva i ha explorat les 
tonades de la Mediterrània i d'altres 
latituds. Aquest aniversari coincideix amb la 
publicació del seu últim disc, Ultramar 
(Picap), on estableix un diàleg sonor entre 
el Mare Nostrum i l'illa de Cuba.
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DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE
22.30H – GALA DELS PREMIS OVIDI 2017 
(organitzada pel Col·lectiu Ovidi Montllor) – AUDITORI - Magic Box

Foto Adrián Morote



DIVENDRES
10 DE NOVEMBRE
10.00H – MESA DE DEBAT: Music Cities 2. Reptes i fulls de ruta. 
AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Jordi Puy, codirector de Sound Diplomacy
Paula Simó, investigadora i consultora en creativitat, turisme i música
Christophe Cassan, project manager en el Bizkaia International Music Experience 
(BIME)
Enric Alberich, degà del Berklee College of Music a València

MODERA: Carlos Pérez de Ziriza, periodista musical

FILA ZERO: Oriol Roca, assessor artístic del Mercat de Música Viva de Vic 
(MMVV); David H. Beltran, periodista cultural (Nomepierdoniuna); Eric Gras, 
periodista cultural (Mediterráneo); Cristina Garcia, periodista cultural i mànager 
musical; Montse Faura, directora del Festival de Torroella de Montgrí; Juli Vercher, 
cap de cultura de l’Ajuntament de Xàtiva; Juan Enrique León, promotor musical 
(Tranquilo Música); Maxwell Wright, del Berklee College of Music de València.

11.30H - VERDCEL (PV) – AUDITORI - Espai Foyer
Verdcel és una proposta multidisciplinar que abasta la composició musical, la creació 
plàstica, l'escriptura poètica i l'espectacle teatral. Al capdavant del projecte es troba 
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l'alcoià Alfons Olmo, qui barreja la cançó 
d'autor i el pop amb sonoritats mediterrànies, 
ibèriques, andines o afroamericanes. El seu 
treball més recent, De plantes, talaies i cims (i 
una aroma) (Satélite K, 2017), és un llibre de 
150 pàgines il·lustrat per Daniel Olmo i un 
CD amb 13 composicions que tenen la terra 
com a element protagonista. Per a la seua 
concepció, Alfons Olmo va comptar amb la 
producció i col·laboració de Carles Dénia i 
Valen Nieto.



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
12.00H - CONCERT PER A ESCOLARS – MARCEL CANTA AL TALL
AUDITORI - Magic Box
Marcel el marcià fa anys que volta per teatres, escoles i places de les nostres 
comarques per tal de transmetre la música en valencià al públic infantil. Després dels 
espectacles El viatge de Marcel el marcià, Marcel a la Mediterrània i Marcel balla, 

12.00H - MESA DE DEBAT: L’escena musical vista pels periodistes i els mitjans 
d’informació - AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Eugenio Viñas, redactor de Cultur Plaza
Laura Martínez, periodista cultural de eldiariocv.es i de l’edició estatal eldiario.es
Eduardo Guillot, periodista a Urban-Levante i Rockdelux
Asun Pérez, redactora de Nomepierdoniuna i d’Espai Menut
Jorge Salas, periodista musical

MODERA: Manolo Bosch, periodista cultural 

FILA ZERO: Óscar García, director revista Üalà Alacant; Sara Mut i Gloria Pozuelo 
d’Agenda Urbana VLC; Òscar Piera, redactor de la revista Tresdeu.com; Liberto 
Peiró, editor de Mondosonoro Comunitat Valenciana.

13.30H – 2a SESSIÓ SPEED MEETINGS ENTRE PROGRAMADORS I 
PROFESSIONALS DEL SECTOR: MÀNAGERS, PRODUCTORS, ARTISTES 
AUDITORI
(Accés prèvia inscripció)

balla, aquest personatge vingut d’un planeta molt 
llunyà s’endinsa en el cançoner de la mítica 
formació Al Tall, precursora de la recuperació de la 
tradició musical pròpia i de les cançons per als més 
xicotets. Un repertori que ha format part de molts 
dels discos del grup i, especialment, de l’àlbum Som 
de la Pelitrúmpeli (Ànec, 1980).



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
13.30H – SHOWCASE – GUADI GALEGO (GAL) – AUDITORI - Espai Foyer
Després de formar part de Berrogüetto, una de les bandes més importants de la 
música gallega de les últimes dècades, i col·laborar amb Guillerme Fernández, Abe 
Rábade i Uge Pedreira, la cantant Guadi Galego va debutar en solitari l’any 2009 
amb el disc Benzón (Músicas de salitre). La seua fusió de folk, pop i jazz també es pot 
escoltar als discos Lúas de outubro e agosto (Boa Música, 2014) i O mundo está 
parado (Fol Música) editat l’any 2016, quan també va aconseguir el Premi Martín 
Códax de la Música a la millor artista en la categoria de cançó d’autor.

14.00H – PRESENTACIÓ DE 4 VENTS. XARXA DE FIRES DE TARDOR 
(MMVV, FiraB! Fira Mediterrània i Trovam!) – AUDITORI - Cafeteria
David Ibàñez, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa
Oriol Roca, assessor artístic del Mercat de Música Viva de Vic 
Francesc M. Rotger, director de Fira B!, Illes Balears
Joan Gregori Maria, director de la Fira Valenciana de la Música

14.30H – DINAR PROFESSIONAL - AUDITORI
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DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
15.30H – SHOWCASE – BRON (CS – PV) – AUDITORI - Cafeteria
Els músics Vicent Colonques (piano), Matt Baker (baix) i Tico Porcar (bateria) 
formen aquest conjunt que té el desig d’explorar noves rutes del jazz, amb un estil 
que té a Thelenious Monk com a guia principal i amb una dinàmica molt rítmica. 
Entre els seus referents citen bandes i intèrprets com The Bad Plus, e.s.t. i Aaron 
Parks. El seu àlbum de debut, de títol homònim, fou gravat als estudis Cut Records 
de la capital del Túria. Amb un repertori format per cinc composicions de collita 
pròpia, l’àlbum va veure la llum al novembre del 2016.

16.00H – 17.30h - MESA DE DEBAT: Present i futur dels Festivals de Música. 
Normativa i regulació - AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Filippo Giunta, director del festival Rototom Sunsplash
José Manuel Piñero, Low Festival
Eudald Gonzalez, director del Festival Polisònic
Juan Carlos Gutiérrez, director del ViñaRock

MODERA: Miquel Marín, director del festival Pops Marítims VLC



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
FESTIVAL AUDITORI OBERT!

17.30H – BADLANDS (PV) – AUDITORI - Sala de cambra
Projecte en actiu des de maig de l’any 2014 que té les seues arrels en el country i el 
bluegrass. Els EPs Prodigy (maig del 2015), Relentless (setembre del 2015) i Howl

18.00H – LAS VÍCTIMAS CIVILES (PV) – AUDITORI - Espai Foyer
Diuen ser el primer grup de la història de la música en valencià que canta en castellà. 
També declaren haver nascut l'any 2003 en una antiga caserna de la Guàrdia Civil de 

(juny del 2016) foren els prolegòmens 
del primer llarga durada de la formació, 
Handmade pieces, enregistrat als RPM 
Estudios amb Roger García i publicat a 
l’octubre de l’any passat. Badlands es va 
adjudicar el certamen Sona La Dipu 
2015 i ha participat en grans 
esdeveniments musicals com Primavera 
Sound, Festival de les Arts, Low Festival, 
SanSan Festival, Montgorock Xàbia, 
Granada Sound o Interestelar Sevilla, 
entre d’altres.

la Barceloneta, en aquell moment un 
edifici okupat, durant les protestes contra 
la Segona Guerra d'Iraq. L'immoble acollia 
diversos exiliats valencians, entre els quals 
es trobaven Pau Miquel Soler (Arthur 
Caravan) i Héctor Arnau. Tots dos es van 
proposar un repte per al futur: fer un disc 
amb la música del primer i els versos del 
segon. I així, més de deu anys després, va 
veure la llum 40 años de éxitos del 
posfranquismo español.
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DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
18.30H – ALBERTO MONTERO (PV) – AUDITORI - Sala de cambra
El saguntí (del Port) Antonio Montero ha recuperat els arranjaments dels discos 
Claroscuro (Greyhead, 2011), Puerto Príncipe (BCore, 2013) i Arco Mediterráneo 

19.00H – MARCEL CRANC (BAL) – AUDITORI - Espai Foyer

(BCore, 2015) per a una sèrie de concerts 
on l’acompanya una secció de corda. A 
més, el cantant va enregistrar el seu nou 
disc, La Catedral Sumergida, durant l’estiu 
passat. Un treball que va sorgir una nit de 
lluna nova, quan el músic va trobar en la 
mar la inspiració per a escriure uns acords 
de guitarra que recordaven els 
impressionistes francesos. Al matí següent, 
va fer una lletra per a eixa melodia, una 
oració dedicada a Posidó, el déu dels 
oceans.

Marcel Cranc és el projecte-banda del 
compositor mallorquí Miquel Vicens. Als 
set discos que ha editat fins l’actualitat, el 
músic ha combinat de manera harmònica 
i elegant el folk, l’electrònica, les guitarres 
acústiques i el pop. Actualment, el 
cantant presenta l’àlbum 7 (Runaway 
Música), publicat al mes de setembre i 
produït per Toni Brunet. L’artista ens 
convida a tancar els ulls i deixar-nos portar 
per unes cançons que mesclen la ficció i la 
realitat, basades en els hipotètics 
pensaments, records, fantasies i anhels 
d’un explorador. L’acompanyen Chus Coll 
(violoncel), Toni Beltrán (bateria) i 
Samuel Martínez (trompeta).



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
19.30 – PAVVLA (CAT) – AUDITORI - Sala de cambra
L’actriu i cantant santcugatenca Paula Jornet es va instal·lar a Brighton per a 
estudiar composició a l’escola BIMM. Amb el seu pseudònim musical, PAVVLA

20.00 – deBigote (CS – PV) – AUDITORI - Magic Box
Banda de pop formada per Víctor Ballester (veu), Raúl Iserte (guitarra), José Gahs 
(guitarra), Albert Rico (teclats), Sergi Navarro (baix) i Juan Buonamisis (bateria). 

(pronunciat Paula), va tenir l’ocasió de tocar 
amb molts músics i va pujar als xicotets 
escenaris de bars i pubs per a foguejar-se en el 
directe. Els seus primers singles, “Young” i 
“Skin”, van ser editats al maig del 2016 per 
Luup Records, que havia descobert la intèrpret 
gràcies als vídeos que penjava a la xarxa. Al 
novembre del mateix any es publicava l’àlbum 
Creatures, un compendi de folk, pop i 
electrònica on destaca l’encisadora veu de 
PAVVLA i que li ha servit per actuar a festivals 
de gran renom com el SXSW americà o el 
Primavera Sound de Barcelona i a esgotar 
entrades de les sales que trepitja.

Debutaren l’any 2012 amb l’EP Insular, però 
el seu primer LP, Estuario, va aparèixer tres 
anys després. El seu últim single, “Itziar”, va 
veure la llum al mes de juny i va anticipar un 
nou camí per a la formació castellonenca, 
amb una aproximació a les atmosferes de 
base electrònica i al discurs postfeminista i de 
transició de gènere (en homenatge a Itziar 
Ziga). Ara presenten el seu segon llarga 
durada, Telescopia, produït pel veterà Remi 
Carreres (Glamour, Comité Cisne, 
Coleccionistas).
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DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
20.00H – SOKOLOV (PV) – AUDITORI - Sala simfònica
L'actriu Mireia Pérez (veu i guitarra) i l'artista i escenògraf Assad Kassab (veu i 
shakers) van crear Sokolov l'any 2009. Actualment, els acompanyen Juanan Ramos 

21.00H – ENRIC MONTEFUSCO (CAT) – AUDITORI - Sala simfònica

(baix), Diego Summo (guitarra), Fermín 
Vila (bateria) i Rebeca Terol (teclats). El 
grup compta amb tres discos autoproduïts: 
La merienda campestre (2011), Embeleso 
(2012) i Señoras que fuman (2016). En tots 
ells destaquen les lletres costumistes amb 
un vernís sarcàstic amb records de David 
Bowie, Serge Gainsbourg i Pulp, entre 
d'altres. També cal subratllar la cuidada 
producció i realització dels seus vídeos com 
demostren les peces “La chacha”, “El cura” i 
“Señoras que fuman”.

Després de tancar una intensa etapa amb 
Standstill, el barcelonés Enric Montefusco 
inicia la seua carrera en solitari amb el disc 
Meridiana (Buena suerte, 2016). Allunyat 
definitivament del hardcore i el punk 
underground, el compositor acompanya les 
seues lletres punyents amb el so de la guitarra 
acústica. A més, en algunes ocasions, també 
té l’aixopluc de les seccions de vent i fusta 
(cello, violí, acordió, mandolina, fagot, flauta). 
Amb reminiscències de la chanson francesa, 
el folklore mediterrani i el palmell flamenc, 
sense fugir de les arrels pròpies, el cantant fa 
un retrat cultural i social de la classe 
treballadora.



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
22.00H – ELS AMICS DE LES ARTS (CAT) – AUDITORI - Magic Box
Un estrany poder (Sony Music) és el quart llarga durada del grup de Barcelona, 
publicat el passat mes de febrer. En aquest àlbum, la banda s'ha aproximat més que 
mai als sons i arranjaments electrònics amb la col·laboració del productor Tony 
Doogan (Belle & Sebastian, Mogwai, David Byrne). Tanmateix, la formació no ha 
deixat de banda el pop, el folk i, sobretot, la ironia i el sentit de l'humor a l'hora 
d'escriure les lletres. És aquest un tret característic del quartet que ha convertit en 
èxits cançons com “4-3-3”, “Ja no ens passa” o la més recent “El seu gran hit”.

23.00H - NNADIA SHEIKH (CS - PV) – AUDITORI - Sala simfònica
Nascuda a L'Alcora (l'Alcalatén) i resident a Londres, Nadia Sheikh tenia 12 anys 
quan va començar la seua carrera musical. Poc després, el 2011, fou guardonada amb 
el premi del públic del Mad Sound Project -una 
iniciativa de la Comunitat de Madrid, Caja 
Madrid i EMI Music-, un reconeixement que li 
va permetre treballar amb el productor Nigel 
Walker (Pink Floyd, Paul McCartney, El Canto 
del Loco). Els seus últims singles, “Flip the 
Coin” i “No. 24”, ens mostren una intèrpret que 
combina indie, rock i pop amb línies vocals que 
s'apropen al folk i al jazz amb lletres intel·ligents.
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DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
23.30H – NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO (EUS)
AUDITORI - Sala de cambra
Ursula Strong (bateria) i Koldo Soret (guitarra i veu) són la Niña Coyote i el Chico 
Tornado. Una parella que es va donar a conèixer a finals del 2013 amb un àlbum 

23.50H – SOLEDAD VÉLEZ (PV) – AUDITORI - Sala simfònica
Xilena resident a València, Soledad Vélez va deixar els estudis d'arquitectura per tal 
de dedicar-se plenament a la música. Després d'editar un parell de singles i dos 

homònim i que ara presenten el seu segon 
llarga durada, EATE (Pozoi Records). El 
duet ens situa al bell mig d'una tempesta 
de rock àrid amb una aposta decidida per 
l'experimentació guitarrística, amb 
diversos amplificadors i pedals de so, la 
distorsió vocal i la contundència de la 
secció rítmica. La descàrrega s'intensifica 
amb temes instrumentals, on la banda 
proposa jocs de cadències i melodies.

àlbums, el disc Dance and Hunt 
(Subterfuge, 2016) va suposar la 
incorporació de l'electrònica a la proposta 
de folk obscur de la cantant. Un LP que, 
segons la vocalista, està marcat pel 
moviment, el trànsit i la determinació fins 
arribar a un estat salvatge molt sincer i 
hipnòtic. Amb més de 300 concerts a les 
seues esquenes, la compositora ha format 
part dels cartells de festivals com el FIB, el 
Primavera Sound i el Low, entre d'altres.



DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
00.30H - The TWO (SUÏ) – AUDITORI - Espai Foyer
Duet format per músics de procedència diversa (l’illa Maurici i Suïssa), però que 
comparteixen la seua passió desenfrenada pel blues. El seu estil és una invitació a 

00.40H – ANIMIC (CAT) – AUDITORI - Magic Box
A punt de festejar 15 anys de trajectòria, Anímic ha desfermat el seu caràcter més 
electrònic al seu sisè àlbum d’estudi, Skin (BCore, 2017). La profunda veu de Louise 

viatjar fins a les arrels del gènere amb 
relats diaris sobre les dificultats, alegries i 
esperances del món modern. Es van 
adjudicar el Swiss Blues Challenge 2014, 
certamen que els va obrir les portes del 
International Blues Challenge 
nord-americà i el European Blues 
Challenge belga. Amb prop de 150 
concerts a les seues esquenes, també han 
format part dels festivals de blues més 
importants del nostre continent, inclós el 
prestigiós Montreux Jazz Festival.

Sansom dissecciona la cruesa de la natura 
humana amb Ferran Palau (teclats), Núria 
Monés (guitarra), Juanjo Montañés 
(samplers) i Miquel Plana (baix). El seu 
anterior disc, Hannibal (BCore, 2013), els 
va portar a recollir el prestigiós Premi 
Altaveu del Festival de la Música i la Cançó 
de Sant Boi del Llobregat. El jurat va 
destacar la seua capacitat per a crear una 
música plena de bellesa i tensió amb una 
gran capacitat d’evocació.
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DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE
01.45H – MARION HARPER (CAT) – AUDITORI - Sala de cambra
Marion Harper és una jove uruguaiana de naixement, amb arrels britàniques per part 
del pare, i resident a Catalunya des de que tenia sis anys. Escriu cançons de pop 
lluminós, construïdes a partir dels sons dels sintetitzadors i amb melodies que sempre 
conviden al ball. Amb un primer EP, Seasons, i un disc, Cotton Candy, a les esquenes 
(totes dues referències incloses al catàleg de Luup Records), la compositora ha  
actuat en una gira que ha durat prop de 2 anys i en la que ha obert per grups  com

02.25H – MUEVELOREINA (CAT) - AUDITORI - Magic Box
La cantant Karma Cereza (nom artístic de la publicista valenciana Carmen Sirera) i 
el productor Joaco J. Fox (l'uruguaià Joaquín Fuksbrauner) donen forma a aquest 

M83, DORIAN o Marlango. El passat mes 
d’abril, Harper va presentar el tema “Ice Cream”. 
Aquesta cançó és un avançament del seu nou 
disc Hydrangea, que veurà la llum el proper mes 
d’octubre i on abandona definitivament les 
sonoritats acústiques per tal d’endinsar-se 
completament en les bases electròniques i que 
presenta al Trovam - Pro Weekend amb banda.

projecte audiovisual de base electrònica i 
derivacions heterogènies (cúmbia, reggaetón, 
trap) ubicat a Barcelona. La necessitat d'escriure 
d'ella i el desig de fer música lliure d'ell els van unir 
al maig del 2014. Tanmateix, el seu primer tema, 
“Cheapqueen”, no va aparèixer fins l'agost de 
l'any passat, moment en el qual el duet es va 
convertir en un fenomen viral. Les reflexions 
vitals de “Universos”, l'himne d'alliberament 
“Vivas” i l'hedonisme de “I Want It All” són 
algunes de les seues creacions.



DISSABTE
11 DE NOVEMBRE
11.00H – CONFERÈNCIA - “La gestión de derechos de los músicos. La Sociedad 
de Artistas AIE” - AUDITORI – Sala de premsa
Luis Mendo, vicepresident d’AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de 
Gestión Española), músic i compositor.

12.00H - PSYCHODROME (CAT) – AUDITORI - Espai Foyer
Nick Corominas (veu i guitarra rítmica), Kenny Honors (guitarra solista), Jesús 
Gual (baix) i Dani Smith (percussió) són quatre joves d'Igualada que van fundar 
Psychodrome l'any 2012. Els apassiona el rock indie, el garage i la psicodèlia. Això es

12.00H – SANTERO Y LOS MUCHACHOS (PV)
AUDITORI - Sala de cambra
Miguel Ángel Escrivá, antic membre de La Pulquería, canta i toca la guitarra en 
aquesta formació que completen el seu germà Joseman al baix, Soni “Vincent” Artal 
 a la guitarra i Marc Guardiola (ex Obrint Pas) a la 
bateria. A l’hora de descriure el seu estil fan servir 
adjectius com cru, analògic i senzill i empren 
l’encuny de rock reposat. Després de l’EP Buenos 
y malos (2014), el grup va editar el llarga durada 
Ventura (Actúa Records, 2017) que beu dels 
ritmes dels 50, 60 i 70 i on fan gala de lletres que 
parlen de vivències, viatges i sentiments.

fa palés als seus llançaments: els singles Incubation 
(2013), Sunbstance (2013), Childhood (2015) i 
Diamond Shine (2015). El grup ha enregistrat el seu 
primer disc, Bohemian Lights, entre els mesos de 
març i desembre del 2016. Un àlbum que ja té un 
primer avançament, “Burger Space” i que compta 
amb la distribució del segell Flor y Nata.
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DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
11.30H – JAZZEJANT AMB XIQUETS – Plaça de l’Hort dels Corders
Projecte del col·lectiu Sedajazz pensat per a criatures de 0 a 12 anys. Mitjançant un 
concert interactiu, on el joc i l’experimentació juguen un paper fonamental, els 
xiquets es poden acostar a diferents ritmes com el jazz, el swing, el reggae, la salsa o
o la bossa nova. D’aquesta manera, els més menuts comproven els efectes que té 
gaudir de la música: augmenta la sensibilitat psicomotriu, s’afavoreix la memòria 
auditiva i es contribueix de forma activa a expressar sentiments, la parla i l'expressió 
corporal. Amb Francisco Blanco “Latino” (saxos, flauta, contrabaix), Teresa Núñez 
(guitarra, baix) i José Reillo (bateria i percussió).

12.50H – CONTES CANTATS I CONTATS (PV) – Plaça de l’Hort dels Corders
Espectacle per a públic infantil creat per Àlvar Carpi. El projecte va nàixer arran de 
la seua col·laboració amb l’Escoleta Bressol de Benimaclet, per a qui escriu cançons 

13.00H
Presentació BENICÀSSIM BLUES + THE TWO AUDITORI - Espai Foyer

en forma de conte des del 2007. Aquestes 
composicions han estat recollides en un disc-llibre 
amb la col·laboració del narrador Llorenç Giménez; 
les cantants Ester Andújar, Cristina Blasco, Anna 
Franco, Vanessa Giner i Mireia Vives; els músics 
Marcos Carcelén, Josep Maravilla, Eduard 
Navarro i Abraham Rivas; i les il·lustracions de 
Cristina Blasco, Martina Botella, Maria Casas, 
Raül Climent i Alícia Matíes. Al llarg de la seua 
trajectòria, Álvar Carpi ha treballat amb grups, 
cantants, poetes, contacontes i actors per 
reinventar tradicions i compartir-les amb el públic 
jove i adult.



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
14.00H – SOLO ASTRA (Canàries) - AUDITORI - Foyer
Quartet canari establit a Madrid, Solo Astra va fitxar pel segell Subterfuge a principis 
del 2017 gràcies a les bones crítiques que va rebre el seu debut, Exofase (Autoeditat, 

16.00H – URBÀLIA RURANA (PV) – Plaça de l’Hort dels Corders

17.00H – EXHIBICIÓ DE MUIXERANGUES – Plaça de l’Hort dels Corders

2015), i a les seues aparicions en festivals com el 
FIB, el Monkey Week i el V de Valarés, entre 
d'altres. Defineixen el seu estil com pop modular 
perquè fan servir pedals d'efectes, sintetitzadors i 
aparells diversos per a modular les ones i construir 
així matisos i textures. D'aquesta manera, 
transformen cadascuna de les composicions per a 
voltar des de la psicodèlia, passant pel soul eteri 
fins al trap. El seu últim single és “Japanese 
Food”.

Ja fa més de 25 anys que Urbàlia Rurana va 
començar un viatge musical que tenia com a 
origen la música valenciana i com a destí la 
Mediterrània. Al llarg d'aquesta trajectòria, el 
grup ha enregistrat àlbums mítics com A la banda 
de migjorn (Tram, 1992), Folk nou (Tram, 1997) i 
Territoris amables (Resistencia, 2002) i ha animat 
centenars de vetllades i trobades populars. 
Després d'anys de silenci discogràfic, la banda 
presenta ara De tornada a les ribes (Mesdemil), un 
àlbum amb 19 composicions pròpies i alienes que 
recreen tonades tradicionals valencianes i 
melodies italianes, gregues i klezmers ideals per a 
convidar al ball.
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Càntut. Cançons i músiques dels avis, un 
projecte que recull melodies del cant de 
tradició oral de les comarques de Girona. 
Fou el musicòleg banyolí Albert Massip qui 
va començar aquest treball al 2012, que es 
pot consultar al web www.cantut.cat. 
Quatre anys després, va nàixer el festival 
homònim a Cassà de la Selva. Belda i 
Sanjosé han deixat constància d’aquestes 
tonades al disc Càntut (Bankrobber, 2016), 
guardonat amb el Premi Teresa Rebull de la 
Fira Mediterrània de Manresa.

DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE

18.00H – BELDA I SANJOSEX (CAT) – Plaça de l’Hort dels Corders
El cantant Carles Sanjosé (Sanjosex) i l’acordionista diatònic Carles Belda (Pomada, 
Mesclat, Belda i el Conjunt Badaboc) interpreten temes extrets del cançoner

16.00H - MESA DE DEBAT: La música en imatges. Reflexionant sobre el poder 
de les imatges en l’àmbit musical - AUDITORI – Sala de premsa

PONENTS:
Félix Ribes, músic i dissenyador 
Ana Belpor, artista plàstica especialitzada en espectacles de música i pintura en viu
Juan Roca, dissenyador gràfic i músic
Antonio García, fotògraf i director del programa Rockmuseum
Nacho Viedma, realitzador de vídeos
MODERA: Manolo Bosch, periodista cultural 



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
17.00H – WILD RIPPLE (PV) – AUDITORI - Espai Foyer
Projecte de regust àcid que ha tornat a unir a Manolete Blanco (veu i guitarra), 
Miguel Izquierdo (baix) i Mario Aguilera (bateria), abans en Red Bu�alo. Després 
d’un any treballant en les seues cançons, el trio debutava amb un àlbum homònim de 
10 temes enregistrat amb Alberto Díaz (Polock) als Elefante Estudios i publicat per 
Discos de Perfil i Carmen Records. Al seu repertori, més de 40 minuts de rock 
distorsionat, amb pinzellades de stoner i viatges psicodèlics. Asseguren que la seua 
gran basa són els directes, on ofereixen passatges energètics i hipnòtics, i prometen 
tenir novetats discogràfiques ben prompte. Ara en format quartet. 
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17.00H – OMBRA (BAL) – AUDITORI - Sala de cambra
Quartet mallorquí format en 2014 per Mireia Flores (veu i guitarra acústica), 
Alberto Collazo (bateria) i els germans Toni M. i Joan M. Ferrer a la guitarra 
elèctrica i al baix, respectivament. El debut discogràfic de la formació arribava a 
finals del 2015 amb Welcome / Goodbye, àlbum format per onze composicions que 
naveguen entre el rock i el pop amb rivets indies. Banda guanyadora del certàmens 
O� Sant Sebastià i Hard Rock Rising de Palma l’any 2016 i de la darrera edició del 
Undërwood & Granada Sound. Pròximament es publicarà el seu segon àlbum, on 
han experimentat amb sons més electrònics amb el productor Toni Salvà.

DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE

18.30H – SCREAMS ON SUNDAY (Madrid) – AUDITORI - Espai Foyer
Quatre joves de Madrid (la vocalista Patty Noa; el guitarrista Dani Nieva; el baixista 
Alber Baz; i el bateria Pepe Beuzeville) es van reunir l'any 2013 per a tocar la música 
que els agradava: potents arranjaments 
vocals, ri�s de guitarra melòdics i tocs de 
rock dur. Debutaren amb l’EP Call Reality A 
Lie (2014), al qual va seguir el single 
“Behave” (2015). A l'estiu del 2016 se'n van 
anar als estudis del segell britànic 
Sound-Hub per a gravar noves 
composicions. Entre elles, “The Night” i 
“No Room to Escape”, aquesta última 
publicada el passat mes de juny. Screams on 
Sunday ha actuat en ciutats i festivals 
espanyols i també al Regne Unit.



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
19.00H – MIREIA VIVES I BORJA PENALBA (PV) – TEATRE PRINCIPAL
La cantant Mireia Vives i el guitarrista Borja Penalba van fer els seus primers 
concerts junts al 2015. Mesos després va aparèixer el seu àlbum de debut, L’amor 
fora de mapa (Mésdemil, 2016), on adaptaven els poemes del llibre homònim de Roc 
Casagran. Després de voltar amb eixe espectacle amb gran èxit, tots dos van 
percebre que havia arribat l’hora de mostrar les seues pròpies composicions. Així, 
diuen que el seu últim disc, Línies en el cel elèctric (Mesdemil, 2017), és un conjunt 
d'illes-cançó, un homenatge als paisatges i les persones que conformen el seu 
univers, una etapa més de la seua particular Odissea.

20.30H – MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS (CAT) – TEATRE PRINCIPAL
La cantant Maria Arnal i el guitarrista Marcel Bagés començaren a treballar 
conjuntament a partir de gravacions de fonoteques digitalitzades. Amb aquests 
ingredients, els dos músics van bastir un discurs al voltant de la memòria, sobre allò 
que recordem i, també, sobre les coses que ens volen fer oblidar. Eixos conceptes 
també es troben als EPs Remescles, acoples i melismes (2015) i Verbena (2016), i 
també a l’àlbum de debut, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa), que pren el nom 
de la cançó que la vocalista va escriure després de llegir una notícia sobre l'excavació 
d'una fossa de la Guerra Civil a La Pedraja (Burgos).
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DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
19.30H – MOW (Madrid) – AUDITORI - Sala de cambra
Amb tan sols tres temes editats 
mitjançant el segell Subterfuge, 
MOW (nom artístic de la 
madrilenya Gabriela Casero) ha 
estat escollida per pàgines estatals i 
internacionals com una de les 
artistes a tenir en compte per al 
futur. Les seues dues primeres 
cançons, “Grasiah” i “Come as You 
Care”, submergien l'oient en 
atmosferes de dream pop i 
psicodèlia baix el guiatge de la 
delicada veu de la cantant, les línies 
de la seua guitarra i elements 
electrònics. La intèrpret transita 
els mateixos camins en “Pan”, una 
altra de les composicions que ha 
enregistrat a l'estudi El Invernadero 
de Brian Hunt.

Foto Adrián Morote



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
19.45H – DJ GABHO: The Hacienda Sessions (Mèxic)
AUDITORI – Espai Foyer

20.00H – CANDELA ROOTS (PV) – PLAÇA MAJOR
Banda valenciana de reggae formada l’any 2013 i que debutava un any després amb 
l’EP Hungry (Mesdemil, 2014). Al maig passat es publicava Humanité (Mesdemil), 
fruit de la consolidació de la formació amb Estel Navarro (veu), Karla Palacios (baix), 

21.15H – FUNKIWIS (PV) – PLAÇA MAJOR
Amb el tronc comú del funk i les branques del rap, el reggae i el rock, els valencians 
Funkiwis ja porten més de cinc anys a la carretera. Aquesta fusió d'estils els va portar 

Ricardo Císcar (percussió), Bernardo 
Molina (bateria) i Clara Calvo (teclats). 
A més, dos veterans de l’escena com 
Vero Forment “Queen Smiley” (veus) i 
Alberto Tarín (guitarra) també van 
aportar el seu mestratge. Fidel a 
l’essència del roots reggae dels anys 70 i 
80, Candela Roots manté una potent 
secció rítmica, àgils jocs vocals i un 
esperit combatiu a les seues lletres.

a guanyar el certamen Sona la Dipu a 
l'estiu del 2015 i a tocar en festivals 
com Viña Rock, Arenal Sound i Cabo 
de Plata, entre d'altres. Mundo roto 
(Maldito Records) és la seua tercera 
referència discogràfica. A més d'incidir 
en la barreja de ritmes, el grup també 
manté les seues crítiques al 
capitalisme, l'explotació animal i la 
situació dels refugiats, entre d'altres 
qüestions.
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DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
22.30H – EL DILUVI (PV) – PLAÇA MAJOR
Nascut ara fa cinc anys en homenatge al cantautor Ovidi Montllor, aquest grup de 
l'Alcoià fa servir instruments com el violí, la bandúrria, l'acordió diatònic, la guitarra 
flamenca, el guitarró i les percussions més diverses per tal d'oferir el seu mestissatge 
mediterrani. Així, en les seues cançons es fusionen estils com la cúmbia, el reggae, la 
rumba, el folk i la música tradicional o d'arrel valenciana. El seu quart i últim treball, 
Ánima, també incideix en les tonades de sabor celta i balcànic sense deixar de banda 
les lletres carregades de compromís i lluita.

23.45H – SMOKING SOULS (PV) – PLAÇA MAJOR
Carles Caselles (veu i guitarra), Pau Camps (guitarra), Josep Bolu (bateria) i Miquel 
Àlvarez (baix) caminen junts des del 2010, però no fou fins tres anys després quan 
debutaren amb L’espenta. El 2015 van consolidar el seu so amb l’ajuda del productor 
Mark Dasousa. Amb ell van enregistrar Nòmades (Propaganda pel Fet) i, també, el 
seu últim treball, Cendra i or (Propaganda pel Fet), que va veure la llum el passat mes 
de febrer. Amb un repertori format per onze cançons, el quartet pegolí es recolza 
sobre un mur de guitarres, amb un ritme contundent i una veu càlida. Tanmateix, 
també cerquen sonoritats més fresques i nous ritmes.



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
01.00H – LA RANAMANCA (PV – CS) – PLAÇA MAJOR
Els representants de la rumba de La Plana presenten al Trovam! per primera vegada 
en directe les cançons del seu nou treball, Demente Libre. La formació va nàixer el 
2010 i va publicar el seu debut discogràfic, Sobre sorpresa (Mesdemil), dos anys 
després. Els cinc temes del seu repertori mostraven una barreja d’estils com el 

20.00H – JORGE DREXLER (Uruguai) – AUDITORI - Sala simfònica
Salvavidas de hielo (Warner Music) és el disc més recent de l'uruguaià Jorge Drexler. 
L'àlbum, editat a finals del passat mes de setembre, fou escrit per a veu i guitarra. 
Però, en aquest cas, l'instrument no sols s'ha tocat de forma convencional, sinó que 
també s'ha acaronat, s'ha esquinçat i s'ha percudit per tal d'aconseguir altres 
sonoritats. Així, el compositor s'ha endinsat en el gènere de la cançó amb la intenció 
d'alliberar-se d'artificis ornamentals, buscant que cada peça tingués la seua 
autonomia. Drexler, guanyador d'un premi Oscar l'any 2005, arribarà a Castelló 
després de presentar el seu últim treball a Uruguai, Xile i Argentina.

flamenc, la rumba, el funky, el tango, la música 
mexicana i la salsa, entre d’altres. Aquesta 
fusió estilística, senya d’identitat del grup, es 
va aprofundir en Cuéntame más (Mesdemil, 
2015). Les seues lletres són energètiques, amb 
la voluntat de transmetre l’alegria per viure i 
passar-s’ho d’allò més bé als concerts.
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21.30H - TEXXCOCO (Canàries) – AUDITORI - Espai Foyer
Els canaris Texxcoco (ubicats a Madrid des de fa un any) van ser una de les grans 
sorpreses del festival Fuzzville de Benidorm al setembre del 2016. En aquell 
moment, el grup sols comptava amb un single de quatre cançons, Blu, editat 

22.00H – JUAN DE PABLOS DJ (Madrid) – AUDITORI – Magic Box

mitjançant Cli�ord Records. Un mesos 
després, el mateix segell posava en circulació el 
mini LP de set temes Psychonaut, molt ben 
rebut per les publicacions especialitzades. En 
totes aquestes referències, el quartet parteix 
de la ràbia del garage-surf (o subtropical, com 
diuen ells), amb desenvolupaments cap al 
punk, el grunge i la psicodèlia.

Veu fonamental de la ràdio espanyola, 
l’extremeny Juan de Pablos presenta l’espai 
“Flor de pasión” de Ràdio 3 des de l’any 1979. 
El programa està dedicat, fonamentalment, al 
pop de la dècada dels seixanta i té com a 
segells d’identitat les composicions de Serge 
Gainsbourg (“Attends ou va-t'en”), Paolo 
Conte, Michele Virano i Vito Pallavicini 
(“Azzurro”). Va abandonar el seu amor juvenil 
pel futbol i es va entregar íntegrament als 
discos. D’aquesta manera, va entrar en Ràdio 
Madrid com a assessor musical a meitat de la 
dècada dels 60, coincidint amb les primeres 
emissions de Los 40 Principales. Les ones de 
Ràdio Popular, Onda Dos i Ràdio El País i 
altres mitjans de comunicació han acollit la 
seua erudició i l’afany per difondre bones 
cançons.



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
22.30H – ARTE POP (CS - PV) – AUDITORI - Magic Box
Arte Pop va suposar el retrobament musical dels castellonencs Paco Vila (veu i 
guitarra) i Pere Safont (baix) ara fa cinc anys. A principis dels 90, tots dos eren 

23.00H – JUAN DE PABLOS DJ (Madrid) – AUDITORI – Magic Box

23.15H - GATOMIDI (Castella – La Manxa) – AUDITORI - Magic Box
Nascuts a Mota del Cuervo (Conca) però residents a València, Jimena Quejigo (baix, veus), 
Nolasco Contreras (guitarres, veus) i Julián Dolado (bateria i percussions) aconseguiren 
atraure l'atenció dels mitjans amb la seua primera maqueta, Facing Destiny (2010). 

23.45H – JUAN DE PABLOS DJ (Madrid) – AUDITORI - Magic Box

membres del grup sixtie Los Invasores, però la 
formació va desaparèixer quan Vila es va 
convertir en el baixista de Los Flechazos. Llavors, 
Safont va crear Los Búhos. Malgrat el pas del 
temps, mantenen la seua passió pel power pop i 
l’estètica mod. El single “Ringo Julian/Itchycoo 
Park” anuncia la pròxima publicació del seu 
segon disc. Un àlbum enregistrat amb el bateria 
Joaquín Sanchís (Los Invasores, Los Búhos).

El seu rock sorollós, amb mirades al post-punk i 
encreuaments amb les melodies pop, els ha portat 
per sales i festivals de tot l'Estat. D'altra banda, han 
estat reconeguts amb els premis dels concursos 
Vinilo València i el Certamen València Crea, a més 
de ser seleccionats en la iniciativa Capitán Demo 
de Ràdio 3. La seua discografia inclou l'àlbum 
Enclosed Spaces (2013) i el més recent The 
Flowers' Cavern (2017).
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24.00H – RUFUS T. FIREFLY (Madrid) – AUDITORI - Magic Box
Magnolia (Lago Naranja Records, 2017), sisena i última referència de Rufus T. 
Firefly, ha confirmat el protagonisme d’aquesta banda madrilenya en el panorama 
del rock independent estatal. Víctor Cabezuelo (veu i guitarra), Julia 
Martín-Maestro (bateria) i Carlos Campos (guitarra) conformen el nucli bàsic de la 

01.00H – JUAN DE PABLOS DJ (Madrid) – AUDITORI – Magic Box

01.45H – DJ GABHO (Mèxic) – AUDITORI - Magic Box

01.15H - L’EMPERADOR (PV) – AUDITORI - Magic Box
Quartet de Canals (la Costera) amb afició per les melodies pop, rock i indie. Els seus 
membres Carles Arnau (baix), Víctor Vila (bateria), Rafael Vicente (guitarra) i Toni 

formació des del seu naixement, l’any 2006. 
Així mateix, per a la gravació del disc també 
comptaren amb Rodrigo Cominero (teclats) 
i Miguel de Lucas (baix). Després de la 
duresa rockera, amb moments introspectius, 
del disc Ø (2012) i les línies ballables de 
Nueve (2014), el grup ha accentuat els 
passatges onírics i psicodèlics del seu so.

Requena (veu i guitarra)- han format part de 
bandes com Copo, Capitan Cousteau i The 
Dirt Tracks. El seu primer EP, Vuit vuitmils 
(Mesdemil), s’editava al juny del 2016. Uns 
mesos després, enllestien altres cinc cançons 
als estudis de Paco Loco per a publicar 
Alpinistes (Mesdemil). Ambdós EPs van ser 
compilats en l’àlbum Manual d’instruccions per 
a escalar una muntanya. Semifinalistes de 
l’última edició del certamen Sona9 del Grup 
Enderrock, TV3 i Catalunya Ràdio.



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE
02.00H – THE NIFTYS (Castella – La Manxa) – AUDITORI - Magic Box
La música de The Niftys té les seues arrels en el rock'n'roll primigeni. Els seus gustos i 
influències van des de Wanda Jackson, Chuck Berry o Nikki Hill fins a Led Zeppelin o 
ZZ Top. Van pujar a un escenari per primera vegada a l'agost del 2015 i, quatre 

02.30H – DJ GABHO (Mèxic) – AUDITORI - Magic Box

02.45H – SKIZOPHONIC (CS - PV) – AUDITORI - Magic Box
Formació de Benicàssim (La Plana Alta) que practica un rock proper al garage i a 
l'indie, especialment àcid, i amb un toc d'esperit mod i pinzellades d'electrònica. 

mesos després, van guanyar el concurs 
internacional Music Crowd Challenge amb 
una maqueta de tres temes. Aquest grup 
d'Albacete sap que la seua gran basa està en 
el directe, on intenten fer ballar a tot el 
públic amb les cadències del rockabilly, el 
garage i el blues. Stoke the Fire és el seu 
primer treball.

Entre les seues referències citen bandes com 
The Hives, Triángulo de Amor Bizarro i 
Zahara. Debutaren fa quasi una dècada amb 
un àlbum homònim, al qual seguiren treballs 
com Living Room (2009), Gossip (2011) i 
Velodrome (2013). El passat mes d'abril 
publicaren Video Rock (Ventilador Music), un 
treball gravat, mesclat i produït per Guille 
Mostaza (Ellos, Los Planetas, Sidonie) als 
estudis vintage i analògics Alamo Shock de 
Madrid.
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DIUMENGE
12 DE NOVEMBRE
ROCK EN FAMÍLIA
11.00H – Tallers infantils de Rock – AUDITORI

12.00H – PABLO LLAVADOR (PV) – AUDITORI – Espai Foyer
Cantant i compositor nascut a València, Pablo Llavador va començar a aprendre 
música quan tenia 12 anys. Dedicat primer al piano, es va decantar finalment per la 
guitarra, instrument que va aprendre a tocar de manera autodidacta. El 2015 va 

12.30H – DWOMO CANTA A LOS MINITERRESTRES (PV)
AUDITORI – Espai Foyer
Dwomo canta a tots els miniterrestres en un format de set infantil, per mida, per 
innocència, per tendresa, per preferir el caça al bombarder, per l’efecte Peter Pan, 
per immediatesa, per tu, per mi, per tots els companys, per exemple... Ens oferiran 
un concert matinal en el qual les famílies al complet compartiran la calor sonora de 
la seua llar musical. Obriran la caixeta de música al multilingüisme, al punk de 
guarderia, cançó de bressol intercontinental, space kindergarten, Lliliput after dadà, 
cançó de bressol sideral, chançon for stay awake, galactic pop, mini granja, cant 
lliure, diplomàcia sònica, swing de parvulari, underground de dos rombes, eclectic 
surf, cançó nutricionista, ritme d’assalt, melodies còsmiques, afterpunk fronterer, 
cosmic cocktail junior… A tot açò, benvinguts.

marcar un punt d’inflexió en la seua carrera, 
ja que va decidir escriure les seues primeres 
cançons. Poc després va debutar en directe, 
amb xicotetes actuacions. Finalment, a 
principis d’enguany, va gravar i publicar de 
forma independent el seu treball de debut, 
l’EP de cinc cançons Eunoia. Als directes fa 
servir un loop pedal per crear bucles 
musicals de guitarra i veu.
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