
 

 

 

 

 

 

 

Del 15 al 30 Gener 2021 

SETENA EDICIÓ 

GIRONA 



 
EL NEU! PLANTA CARA A LA COVID-19 

AMPLIANT EL NOMBRE DE DIES DE 
PROGRAMACIÓ  

 
 El festival acull concerts únics en aforaments limitats com els de Nico 
Roig, Lorena Álvarez, Uma i b1n0, que actuen per primer cop a Girona 

 
El NEU! se celebrarà del 15 al 30 de gener, aposta per la #culturasegura i 

per donar suport al sector cultural 

 
El NEU!, Festival no internacional de música i altres arts, arriba a la seva setena edició,                
consolidat com a festival de referència a les comarques gironines. El NEU!, el primer festival de                
l’any, se celebrarà del 15 al 30 de gener de 2021, tot i que un mes abans, el 19 de desembre,                     
oferirà un concert presentació del festival. El fet que l’organització hagi decidit celebrar-lo ja              
és notícia en un context tan complicat com l’actual. En aquesta setena edició, el NEU! aposta                
per la #culturasegura, adaptant formats i aforaments, i per donar suport al sector, un dels més                
castigats per aquesta crisi. Així, malgrat les circumstàncies, l’edició d’enguany amplia el            
nombre de dies de programació. L'organització lamenta no poder programar a dia d'avui a les               
sales de concerts com son La Mirona o el Yeah! Indie Club, sales que han format part del NEU!                   
des de la primera edició. 
 
El NEU! es troba en un moment de canvi, de fer-se gran i aquesta edició serà el pas cap a                    
aquesta maduresa. Ho demostra una programació potent i agosarada, amb espectacles únics i             
inèdits a Girona, que defugen les propostes habituals. Començant per Uma, l’artista d’arrels             



tailandeses i londinenques afincada a Madremanya, que obrirà el festival en un concert al              
Mercat especial de Nadal de La Volta, el proper 19 de desembre, una jove promesa que ja                 
han destacat mitjans musicals de referència.  
 
Una altra proposta imperdible serà la de Nico Roig que estrena a Girona el directe el seu darrer                  
disc Yo siempre sueño que sí, amb un espectacle molt especial: un concert en 360 graus i amb                  
so binaural. Aquest és un dels plats forts del festival, del que s’han programat dos passis (17 de                  
gener, a les 17.00 i a les 20.00). 
 
Una altra aposta d’aquest cartell és l’asturiana Lorena Álvarez, una gran transformadora de la              
música tradicional que arriba per primera vegada a Girona per presentar el seu últim treball               
Colección de canciones sencillas. 
 
El grup revelació d’aquest any és b1n0 que faran la presentació oficial a Girona amb el seu                 

primer disc, l’homònim b1n0 el proper 23 de gener a l’Auditori. Aquest projecte             

avantguardista, creat entre La Bisbal de l’Empordà i Barcelona, arriba al festival NEU! en el               

format “Full Show” i comptarà amb grans col·laboracions vocals com la de Núria Graham,              

entre d’altres.  

L’actuació en solitari de Mazoni repassant els seus grans èxits i la presentació del nou disc de                 

Tona Gafarot completen un cartell de luxe que es clausurarà el dissabte 30 de gener a                

l’Auditori de Girona, amb una producció molt especial, que s’anunciarà molt aviat amb la              

programació de l’Auditori. 

Mantenint l’esperit de la nit berlinesa que va impulsar la idea de la creació del festival, aquest                 

any la música segueix sent l’epicentre de totes les arts que ens acompanyaran, portant a               

Girona un total de set estrenes. Com en altres edicions, el festival s’obre també a d’altres                

disciplines, com el cinema, i presenta el documental Paco Loco Viva el Noise sobre el               

polifacètic productor que es va estrenar recentment al Festival de Cinema de Sevilla. 

Les entrades es posaran a la venda a partir del 3 de desembre a les 12.00 del migdia a la web                     

www.neuhome.org. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ARTISTES NEU! 2021  
 

UMA 

Uma, la nova promesa musical     

catalana d’arrels tailandeses i    

londinenques, es presenta en    

directe per primera vegada a la      

ciutat de Girona. En la seva música       

descobrim una simbiosi acurada i     

fràgil on s’entrelliguen la tradició     

folk i l’experimentació sonora. Ens     

hipnotitza amb la seva veu càlida i       

ens trasllada a un altre lloc, sense       

temps ni presses. Uma ens     

presentarà el seu EP de debut Bel·li i        

ho farà acompanyada per Lucy Lu,      

un reconegut músic britànic, tot i la       

seva joventut, amb qui està     

treballant actualment.  

Amb el llançament de Bel·li, Uma ha       

captat l’atenció dels principals mitjans musicals i de tendència, que l’han destacat com una de               

les promeses més rellevants de l’escena actual europea. Sens dubte i per a nosaltres, Uma és                

100% NEU! i una estrella brillant allà on canti. 

 

TONA GAFAROT 

Tona Gafarot presenta el seu segon      

disc El foc, el caliu i la cendra a través          

de cançons en les que parla del seu        

poble, de l'hort, de l'àvia, del bosc…       

temàtiques que pretenen fer aflorar     

l'emoció, la nostàlgia i els vells records,       

que fan reviure històries senzilles,     

petites i quotidianes. Un tema central      

en diverses de les seves cançons és el        

món rural i boscà, però en canvi tenen        

una sonoritat que s’allunya del folk i       

prenen un aire elèctric i ambiental.      

Tona Gafarot s’acompanya d’una banda formada per Emili Bosch (Medusa Box, b1n0) als             



sintetitzadors i a les guitarres elèctriques, Jordi Bosch (Medusa Box) al baix, Toni Molina (The               

Gruixut’s, Mazoni, Sanjosex, Miquel Abras, Adrià Puntí, XebiSF) a la bateria i Adrià Bravo              

(Medusa Box, Teletexto) al piano elèctric i sintetitzadors. 

 

LORENA ÁLVAREZ 

Lorena Álvarez ha aconseguit traspassar els límits       

habituals de la música tradicional situant-la en un        

nou context en el que contemporaneïtat i tradició        

poden anar agafats de la mà sense complexes. Per         

primer cop actua a Girona on presentarà el seu         

darrer disc Colección de canciones sencillas. 

El més difícil és que les paraules nomenin les coses.          

Les coses senzilles que apareixen en el disc de         

Lorena Álvarez són anomenades. Això és com dir        

que són invocades, que se les porta a la vida, i per            

això es diu que els poetes són els néts dels antics           

mags. Quan la Lorena les canta, sembla que són les          

paraules les que generen la melodia. És un sortilegi         

conjunt de síl·labes i notes. Aquí hi ha rebel·lió,         

acceptació, melancolia, confessió, nostàlgia,    

arravatament, humor, atenció, tot el que ens       

acompanya a la nostra vida, a cadascú amb la seva          

manifestació íntima i pròpia (Bárbara Mingo) 

 

NICO ROIG 

Nico Roig va publicar el disc Yo       

siempre sueño que sí durant el      

primer confinament l’abril de    

2020. Al NEU! presenta el nou i       

peculiar format amb que el     

tocarà en directe: un    

espectacle de 360 graus, amb     

so binaural i el públic, amb      

auriculars, assegut al voltant    

dels músics. La banda porta un      

micròfon binaural amb forma    

de cap, i els diferents músics s'hi van apropant i allunyant i es mouen al voltant. L'efecte sonor                  

és espectacular i l'experiència, única. 

 



b1n0 

b1n0 és un dels projectes musicals      

més interessants dels últims anys. 

Emili Bosch i Malcus Codolà     

serpentegen entre uns i zeros,     

ondulant al seu pas sons que fonen       

l’experimentació electrònica amb la    

delicadesa pop, en la mateixa línia de       

bandes com The Blaze, James Blake,      

Mura Masa o Tyler, The Creator. 

Dins la recepta del seu particular      

còctel hi trobem tot tipus d’instruments electrònics combinats amb els sons que produeixen             

diferents objectes quotidians. A les innovadores creacions d’aquest duet s’hi afegeixen           

diferents artistes convidats per crear el seu primer disc homònim b1n0 (Foehn Records, 2019).              

Així, les veus de Núria Graham, PHOAC, Adriano Galante de Seward confeccionen les             

diferents cares de la seva polièdrica estètica sonora. Tots ells els acompanyaran al NEU! en una                

presentació de luxe.  

Recentment Joan Pons (El Petit de Cal Eril), també s’ha unit a aquest projecte com a                

col·laborador. 

 

MAZONI 

Jaume Pla torna al NEU! i aquesta 

vegada ho fa per oferir-nos un 

concert íntim i en acústic, 100 per 

100 Mazoni, a l’estil dels que ens va 

oferir a través de les xarxes i en 

streaming durant el confinament. 

Teníem moltes ganes de veure’l en 

directe, més que a la pantalla, pel 

que és un privilegi tornar-lo a 

incloure a la programació, en un 

concert de retrobada amb la 

no-virtualitat que es preveu ple de 

hits per recordar. 

 

 

 



 

PACO LOCO – VIVA EL NOISE 

 

Recentment estrenat al Festival de Cinema de Sevilla,        

arriba al cinema Truffaut de Girona el documental Paco         

Loco – Viva el Noise dirigit per Daniel Cervantes. Un          

viatge a les profunditats de la ment del productor i          

músic Paco Loco, figura clau en la conformació de la          

música indie i underground espanyola. Productor de       

més de 800 grups, entre els que destaquen Enrique         

Bunbury, Nacho Vegas, Mikel Erentxun, Mishima o       

Hinds. 

Paco Loco – Viva el Noise és el retrat d’un personatge           

polièdric fonamental en l’escena cultural musical que       

ens endinsa en la seva peculiar cosmovisió. Paco no         

oculta el seu secret per deixar anar sobre els escenaris a           

la bèstia que porta a dins: beure aigua fresqueta. 

 

 

 

Amb el suport de l’Ajuntament de Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patrocinador Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjans oficials 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espais col·laboradors 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

NEU! Festival 
Direcció: XEBI SF 

www.neuhome.org 
neufestival@gmail.com 

neu@neuhome.org / tel. 620075569 
 

Comunicació i Premsa:  

Alícia Martínez (tel. 695 49 49 26) · Carles Cereijo (tel. 605 08 11 25) 

 
 

TOTA LA INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES A: 

 

WWW.NEUHOME.ORG 

 

http://www.neuhome.org/

