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DIVENDRES 25 D’OCTUBRE 

President Xai 

 

President Xai presenta el seu primer EP “Show” (2019 RGB Suports), el primer capítol de la banda 
gironina. Una declaració de principis i una presentació oficial amb tres cançons en català produïdes per 
Iñaki Marquiegui i Gerard Ripoll. Aquesta banda gironina uneix ska, reggae, rock, ritmes llatins i una veu 
soulera amb l'objectiu de crear un directe energètic i dinàmic, amb un repertori de temes en català que 
giren al voltant d'històries i temes socials. Un ramat musical que va néixer l'estiu del 2017 i que, des de 
llavors, ha trepitjat més d’una quarantena d’escenaris de festivals, sales i festes majors de Catalunya, 
compartint escenari amb grups destacats de casa nostra. El 2018 guanya el Concurs Intro de comarques 
gironines  
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 DIVENDRES 25 D’OCTUBRE 

Illinoise 

 

Illinoise és un grup, un col·lectiu, per això no importen els noms ni cognoms dels que el formen, com 
tampoc importa que ningú hagi passat per cap escola de música, ni que formim part d'aquesta o aquella 
escena moderna passatgera. Amb quatre treballs autoeditats, Volatilism-o (2008), Killing Metronom-
o(2010) i Loop Losers(2013) i catorze anys de carretera, suor, llàgrimes i cerveses, en resum de rock and 
roll, al llarg del qual han compartit escenaris amb bandes com Berri Txarrak, No Use for a Name, Wedding 
Present, etc...aquest any 2019 presenten el seu darrer treball, 166. 
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DIVENDRES 25 D’OCTUBRE 

Fetus 

 

Després de debutar amb “L’epicentre del fangar” (2017), Fetus emprèn el segon assalt amb “Terra cuita”, 
nou vinil i CD que recull 12 cançons de punk de garatge urgent on la dicotomia Barcelona-Empordà salta 
a la palestra amb totes les arestes possibles. Amb el nucli dur de la banda configurat entorn d’Adrià 
Cortadellas i Telm Terradas, Fetus confia de nou en la producció de Joan Colomo i el mastering de Victor 
Garcia. Per la portada s’ha apel·lat a l’il·lustrador Roger Pelàez. I en la nòmina de col·laboradors hi trobem 
Guillem Caballero (els Surfing Sirles), Genís Bou (The Gramophone Allstars) i l’escriptor Adrià Pujol Cruells, 
que signa un rodolí màgic: “Si em convides a un brunch, acabarem als punys”. 

I és que en el nou disc de Fetus cada cançó aporta una frase d’aquelles per fer-ne una samarreta. “Mori el 
llop, mori el pastor”. “Ara toca trencadissa, recollir el que heu sembrat i el puny alçat”. “La contrasenya és 
arrauxada: és la civada i el combat”. “Som la pols que va a l’era”. “Tot el vi que ens corre per les venes és 
batec, crim i amistat”. “Volem blat al sac i ben lligat”. I caldria afegir-hi clucades d’ull a la sardana 
“l’Empordà”, a Lluís Llach i a l’Hereu Escampa. No acabaríem mai. En tot cas, l’objectiu de tot plegat seria, 
resumint, el de sempre: “Volem xafar-ho tot”. 
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 DIVENDRES 25 D’OCTUBRE 

Bad Mongos 

 

Fundats l’any 1998, l’any 2000 graven el seu primer disc homònim i autoproduït. 9 temes gravats als 
Estudis Ultramarinos Costa Brava a Sant Feliu per Santi García. Després d’intensos ensayos el año 2000 
graban su primer disco homónimo y auto-producido. 9 temas grabados en los Estudios Ultramarinos 
Costa Brava en St. Feliu de Guíxols por Santi García. L’any 2001 graven Green Knees & Carpet Burns, un 
split de 7 temes, un altre cop a Ultramarinos Costa Brava, aquest cop editat per Fandango Records 
(Washington DC). split compartit  amb els belgues The Ones. L’any 2003 la banda es dissol per acabar 
tornant 12 anys després amb alguns canvis en la seva formació. A finals de 2018 tornen a Ultramarinos 
Costa Brava per gravar el seu últim treball. 12 temes amb un so més vintage però amb més càrrega 
d’adrenalina; treball que van publicar amb el segell Bcore Disc.    

Bad Mongos ha compartit escenari amb bandes com The Dictators, Glucifer, Sr. No, Gas Drummers, 
Burning Heads, Michale Graves, Sonny Vincent, Jerry Spider Gang, Sin City Six, PPM, Adam West, No More 
Lies, Rockzilla, 13th Magic Skull, Safety Pins, Bullitt, Bellako, etc… 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Maruja Limon 

 

Aquest grup barceloní, format íntegrament per dones, presenta nou disc, Ante mí (Kasba Music, 2019) 
aquest proper mes d’octubre. Una proposta que manté l’essència que les caracteritza: música vital que 
oscil·la entre el flamenc, el pop i els ritmes llatins, però que arrisca amb noves sonoritats i temàtiques més 
complexes. Es tracta de la continuació del seu àlbum de debut Más de ti, que ha obtingut el 
reconeixement entre els millors discos de l’any segons les revistes musicals Monso Sonoro i Muzikalia.  

Guanyadores del premi a l’artista revelació als Premis ARC 2018, aquest quintet ha conquerit els escenaris 
de prestigiosos festivals d’Europa i de l’estat espanyol com el Sziget Festival (Hongria), el Maré de Agosto 
(Portugal), el Festival Cruïlla o el Pirineos Sur , gràcies als seus enèrgics directes. 

LA COPA 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Oques Grasses 

 
 
Sense cap mena de dubte, un dels grans noms de l’escena de la música en català actual, Oques Grasses 
ha publicat enguanby el seu nou treball Fans del sol, recollint una acceptació espectacular. Han estat 
gravant i produint noves cançons que sorprenen gràcies a una sonoritat innovadora, arriscada i 
trencadora. Oques Grasses estan demostrant  que són una de les bandes amb millors intèrprets del 
panorama musical català, amb un talent, una imaginació i una personalitat desbordants. Aquest descans 
merescut ha permès als membres d’Oques Grasses assimilar els èxits acumulats durant la primera etapa 
de la seva carrera; amb tres discos Digues-n’hi com vulguis, Un dia no sé com i Youponi, més de 400 
concerts, viatges a més de 10 països. 
 
El seu estil musical pren risc per omplir-se de noves sonoritats pròpies de pai ̈sos americans o altres 
racons. La nova producció del disc és una aposta de present i futur i que està delectant als seus seguidors. 

LA COPA 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Zoo 

 
 
Actualment, la banda es troba en l’últim tram de la seva gira “2K19” amb la qual celebra el seu cinquè 
aniversari i durant la qual han anunciat la seva retirada temporal dels escenaris. Aquest comiat culminarà 
amb quatre concerts molt especials a Madrid, València, Santiago de Compostela i Barcelona, quatre 
ciutats clau per al desenvolupament de la banda i en dues de les quals ja han exhaurit totes les entrades. 
Concerts als quals s’ha d’afegir l’actuació a l’escenari de les Fires de Sant Narcís en que serà el seu darrer 
concert a terres gironines i el penúltim de la seva gira de comiat. 

LA COPA 
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE 

Black Music Big Band 

 

La BMBB revisita el repertori de la banda californiana Red Hot Chilli Peppers en un concert únic i 
irrepetible que s’estrenarà a les Fires de Sant Narcís. Un homenatge en majúscules on els seus grans hits i 
temes més funk en seran els protagonistes amb arranjaments elaborats expressament per Adrià Bauzó 
per aquesta formació tant potent com és una big band. Una estrena que comptarà entre d’altres 
convidats amb la participació del vocalista  especialista en RHCP Gabi Díaz. 

La Black Music Big Band, composta per una trentena de joves músics de menys de 25 anys, és la primera 
big band escola de comarques gironines especialitzada en el que s’anomena música negra. Sota la 
direcció musical d’Adrià Bauzó i la direcció vocal de Nuri Mancebo, va néixer fruit de la producció de 
Cases de la Música i el Black Music Festival, i des del 2016, ha anat creixent i consolidant, esdevenint una 
formació de gran qualitat i referent en el nostre país.  

LA COPA 
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE 

O’funk’illo 

 

L’any2018, 20 anys després de la seva fundació, O’Funk’illo van reaparèixer amb la seva formació original 
formada per Andreas Lutz (veu), Pepe Bao (baix) i Javi Marssiano (guitarra).  

Els creadors del Funky andalús embrutessío han tornat amb un doble disc amb tots els seus èxits gravats 
de nou  amb col·laboracions de luxe 2 0 Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío, un disc que els ha dut a 
girar arreu de l’estat espanyol omplint de nou sales i festivals.  

En resum, una banda que ha assolit la maduresa musical i personal; una banda molt més adulta, molt més 
rodada, amb nous horitzons i responsabilitats, carregada de professionalitat però sobretot, amb la 
mateixa energia i bon rollo de sempre. 

LA COPA 
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE 

John Acquaviva 

 

JOHN ACQUAVIVA és el creador juntament amb Richie Hawtin de Plus 8 Recordings, DEFINITIVE 
Recordings, i ha contribuït en el món del DJ  col·laborant amb Beatport i Final Scratch, un autèntic i 
influent visionari en l'escena.dissabte 3 de novembre. 

LA COPA 
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE 

Ken Ishii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del país del sol naixent arriba Ken Ishii; va publicar el seu primer àlbum a R&S Recordings on va unir 
forces  amb Koji Morimoto creant el videoclip de "EXTRA", l'artista darrere d'AKIRA. Conegut del públic 
gironí, ha actuat en més de 140 països i és tot un símbol en la cultura musical japonesa.  
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE 

Dosem 

 

L’exploració de l’electrònica de ball més profunda i melòdica ha dut a l’artista gironí Dosem a actuar a 
clubs i festivals d’arreu del món el els darrers deu anys i consolidant-se com un dels productors de 
referència en l’actualitat.  

Un reconeixement per part de la crítica i el públic que l’han dut a participar a festivals com Sónar 
Barcelona, Ultra Miami, Sensation Rise o Tomorrowland Bèlgica, així com nombroses gires pels EUA, 
Amèrica del Sud, Europa i Àsia. 

LA COPA 
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DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE 

Ira 

 

L’any 2017, el senzill Mantenlo patriarcal va posar en boca de tots el secret millor guardat de 
l’underground¸el quartet de rap de Vallecas format per Elvirus, Sátira, Medea i Raissa. L’any 2018, amb la 
seva participació a la pel·lícula documental Quinqui Stars  de Juan Vicente Córdoba i el seu primer àlbum 
Rap Save The Queen, es van obrir pas amb la seva guerrilla feminista escopint veritats per ajudar a 
transformar la societat. I l’any 2020, peligro, peligro, totalment empoderades, estan encara més 
disposades a ficar-se a la gola del llop i recórrer tots els escenaris, això sí, sense guardar les formes.   

LA COPA 
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DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE 

Asian Dub Foundation 

 

El grup londinenc Asian Dub Foundation, un dels grans grups de l’escena internacional i que ha actuat als 
principals escenaris arreu del món arriba per primer cop a l’escenari de les Fires de Girona per delectar-
nos amb el seu espectacular directe, una oportunitat única de gaudir d’un dels grans noms internacionals 
a casa nostra. 

Col·lectiu format a Londres provinent d’immigrants asiàtics, està format per Dr. Das, Deeder Zaman, DJ 
Pandit G, Chandrasonic i Sun-J. El seu so únic és una barreja de jungle, dub, enèrgiques guitarres punk 
rock, sitar i sons de música tradicional índia samplejats, acompanyat de lletres punyents amb tons ragga.    

Reconeguts com una de les millors bandes del món, durant la seva llarga i productiva carrera han 
compartit escenari amb bandes com Rage Against The Machine, The Cure o Radiohead.  

La seva discografia està plena d’àlbums que han redefinit la música contemporània com ara Community 
Music o Enemy of the Enemy, que inclou un dels seus grans èxits a nivell mundial, Fortress Europe.     

LA COPA 
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DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE 

Crim 

 

Banda de punk-rock de Tarragona formada durant el 2011, inspirats per la cruesa i melodies de 

bandes com Social Distortion, Leatherface, Cock Sparrer, Vanilla Muffins... 

A Girona presentaran el seu tercer llarga durada "Pare Nostre Que Esteu A L’Infern”. 

LA COPA 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

Ramon Mirabet 

 

Si el riu baixa amb força tens dues opcions: deixar-te portar a un mar de dubtes o intentar remuntar a 
contracorrent fins arribar a la millor riba. No importa els cops que caiguis a terra, si no les ganes i l’energia 
que posis per alçar-te. Ramon Mirabet sap que per molt lluny que estigui l’horitzó anhelat cap esforç 
suposarà una pèrdua de temps.  

Alçat com creador,productor i espectacular intèrpret, Mirabet ens apropa a un món on la èpica es fon 
amb la senzillesa, on res es queda a meitat de camí. Noves cançons amb noves sonoritats que arriben fins 
a l’epicentre del rock, fins el mateix nucli dels gens que ens fan ballar o fins a la mateixa arrel de la 
tendresa. 

Ramon Mirabet segueix demostrant amb Begin Again que la seva no és una carrera convencional, que és 
un home disposat a mirar el pas de la corrent des de la riba i que la seva veu segueix sense trobar rival. 
Begin Again és un disc facturat amb la paciència que requereix qualsevol cosa de la que et puguis sentir 
satisfet. Un disc visceral fet a base de cops contra els murs del temps, de la inspiració i de la pressió. 
Ramon Mirabet ha tingut clar que aquest disc havia de ser el millor disc que volia fer just en aquest 
moment i que res ni ningú alteraria els seus plans. Les cançons de Begin Again estan escrites des de 
l’amor i des de la ràbia positiva que t’ajuda a allunyar rancors, del que has vist i viscut en viatges, de les 
amistats correspostes i des de la convicció que tornar a començar no suposa fer ni un pas enrere. 

 

LA COPA 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

Lildami 

 

Guanyador del Premi Cerverí 2019 a la millor lletra de cançó editada en català, Lildami s’ha convertit en el 
referent de música urbana de Barcelona. Un cantant que destaca pel missatge positiu i allunyat de les 
drogues i el sexisme, fet que el fa únic en el seu gènere. En menys d’un any, ha duplicat les seves 
visualitzacions i les subscripcions al seu canal de YouTube. Tot això, sumat a les seves actuacions amb 
cartell d’entrades exhaurides i participant en els festivals de més renom del país, han fet que Lildami fos 
el compositor i intèrpret de la cançó d’estiu de TV3. Amb el seu lema IMPARABLA per bandera, estem 
segurs que el fenomen Lildami, no ha fet més que començar. El nou àlbum, que veurà a la llum el 2020 i 
que ja és un dels més esperats, només és una altra pista d’aquest espectacular èxit que sembla que 
realment, ningú el pot aturar. 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

Buhos 

 

Present i futur del panorama musical català, la banda de Calafell ja és un dels grups festius referencials 
dels Països Catalans. 

Un públic fidel que ja supera els 150.000 seguidors a les seves principals xarxes digitals i les més de 
5.100.000 de visualitzacions del videoclip “Volcans”, ho avalen i els ubica al pòdium dels artistes amb més 
‘likes’. El seu últim disc ‘La gran vida’, també s’ha mantingut imbatible en els cims de les principals llistes 
d’èxit de la radiofórmula i també com un dels més reproduïts a Spotify i Youtube del país, fent-los 
esdevenir definitivament com a un cap de cartell habitual en els festivals i festes més remarcables del 
Principat i com un dels grans noms del moment a nivell estatal. Una de les darreres oportunitats de 
veure’ls en directe abans del final de gira al novembre i aturada durant el 2020. 

LA COPA 
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Actuacions a la Copeta 
 

Reggae per Xics DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

 

Amb “Ballant damunt la lluna” The Penguins / 
Reggae per Xics estrenen espectacle i enceten 
una nova aventura, que amb el combustible dels 
ritmes jamaicans, farà viatjar el públic més enllà 
de les estrelles.  

La nova Gira suposa l'estrena del 4t disc del grup, 
on continuen arranjant cançons del repertori 
tradicional infantil i, per primera vegada, també 
hi incorporen composicions pròpies. Partint de 
l’estació espacial “Kingston“ i amb l’ajuda del 
coet RPX-1 visitaran diversos plantes descobrint 
cançons, ritmes i instruments en un viatge 
interestel·lar ple de música i diversió. 

Ramonets  DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE 

 

El grup valencià Ramonets arriba per primer cop 
a Girona a presentar el seu tercer treball Fes-ho tu 
mateix. 

15 cançons carregades d’intencions pels petits de 
la casa on es tracten temes com la inclusió, el 
feminisme, els deures, el respecte, la importància 
de la música i la creativitat, i tot això passat pel 
sedàs de la música dels Ramones.     

 

Xiula  DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

 

Els quatre músics de Xiula ens hem proposat fer 
un viatge a dins el cos humà, vivint aventures i 
experimentant emocions, i com no! apareixem a 
la teva festa. I és aquí on esdevindrà el moment 
únic i irrepetible de celebrar, ballar i compartir. 

“Donem-li una volta al cos” és el nom i el 
leitmotiv de l’espectacle en el que 
transversalment es viuen valors i emocions. 
Proposem compartir, conviure, explorar, estar 
presents tenir la capacitat de mirar dins i també 
estimar l’entorn, la societat, el planeta, sempre 
rient i gaudint! 

   

   

   

LA COPETA 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Els Berros de la Cort 

 
Els Berros de la Cort estrenen repertori d’autoria pròpia, una proposta de creació que manté la sonoritat 
característica del grup cultivada durant més de dues dècades de reinterpretació i recerca de la música 
medieval. Torb, el quart àlbum de la formació gironina inclou temes inspirats en les arrels de la música 
popular catalana i mediterrània, amb un marcat so èpic i ancestral. 

 

  

 

 

 

SANT FELIU 



PROGRAMACIÓ MUSICAL FIRES DE SANT NARCÍS 2019 GIRONA 

25 

DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Joan Garriga 

 

Després de compondre i interpretar en directe la banda sonora dels dos darrers espectacles teatrals 
d’Oriol Broggi (Bodas de sangre i La bona persona de Sezuan), Joan Garriga presenta la seva nova banda, 
el Mariatxi galàctic, amb un nou treball, Nocturns de vetlla i revetlla és la primera referència que el 
fundador de Dusminguet i la Troba Kung-Fú signa al seu nom, convertit ja en una figura clau per 
entendre l’evolució de la música popular feta a Catalunya al segle XXI.  

Acompanyat pel seu fidel company de mil batalles, Marià Roch (baix), el fogoner de la caldera rítmica, 
Rambo (bateria), i el gran guitarrista Madjid Fahem (Manu Chao, La Ventura), el de La Garriga torna amb 
quatre temes i un secret a veus: fixat ell ball com a objectiu irrenunciable, en Joan mai ha dubtat en anar a 
buscar la font, el principi poètic, fins a erigir-se en un autor amb l’empenta del Celso Piña i la sensibilitat 
d`en Sisa, un esperit lliure i radicalment compromès que administra com ningú el llegat ètic i estètic d’en 
Gato Pérez. Amb l’habitual instrumentació dels grups norteños mexicans però amb uns patrons arrelats 
en la “Rúmbia”, aquest híbrid de rumba catalana i cúmbia llatina amb denominació d’origen vallesana 
que ell va inventar, Nocturns de vetlla i revetlla és justament això: vals i havanera, dub i polka, bodega de 
barri i taverna de Kurt Weill. I el més important, la promesa d’un àlbum que Joan Garriga cuina a foc lent, 
sense pressa, amb la serenor de qui, després de girar per mig món retorna a casa. Aquell que l’any passat 
va reunir en un llibre-disc d’edició limitada –Bodas de sangre (2018)- apunts i cançons sobre texts de 
Federico García Lorca a partir del muntatge de La Perla 29 que va merèixer el Premi de la Crítica de les 
Arts Escèniques a la millor música original o adaptada.  L’artista que ara, quan ja no ha de demostrar res a 
ningú, continua sentint la lluna plena que el crema per dintre. 
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE 

Koko Jean & The Tonics 

 
 
Koko-Jean & The Tonics és la nova banda de soul/blues de Barcelona que ofereix el millor de quatre mons 
musicalment diferents en una sola bomba plena d’ànima i groove. La banda està composta per Koko, 
Anton Jarl, Victor Puertas i Dani Baraldés, quatre dels músics més aclamats per la crítica barcelonina. 
 
Com a front-woman tenim a Miss Koko-Jean Davis (excantant de The Excitements) que conquista amb el 
seu estil dur i commovedor, però no ens enganyem, perquè pot baixar de la cruesa del blues a fer pujar la 
temperatura en uns segons amb el seu funky. 
 
A la percussió, tenim el mestr del rock i jazz barceloní Anton Jarl (Los Mambo Jambo, Flamingo Tours, The 
Ramblers). La fera que tots coneixem, que posa la potència a cada groove.  
 
Dani “Patilles” Baraldés, és el camaleònic dimoni de la guitarra. Probablement l’hagis sentit al llarge dels 
anys al costat de noms dels artistes més prolífics del país com Dani Nel·lo, La Banda del Zoco, Los Mambo 
Jambo, Macaco, Jarabe de Palo i Rulo y la Contrabanda.  
 
I per últim, però no menys important, tenim Víctor Puertas al Hammond, un dels millors blues-man de 
Barcelona.  
 
Koko-Jean & The Tonics han arribat per servir al seu públic d’un assortit complet de lletres, balls i 
sacsejades. Però serà millor que hi vagis i ho comprovis tu mateix! 
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE 

Carmen 113 
 

 
 
CARMEN113 tancarà per Fires de Girona la gira de Discutir desnudos, el seu darrer disc, que ha consolidat 
el so de la banda i l’ha situat als escenaris i, sobretot, a l’escena digital, on algunes cançons han superat el 
milió d’escoltes a plataformes com Spotify. La banda gironina enllesteix nous temes que llançarà al llarg 
d’aquest hivern, algun dels quals estrenarà en primícia davant del seu públic en un concert que promet 
ser molt especial. El nou disc de la banda arribarà en format multi single: la banda estrenarà un tema cada 
mes a Spotify, el primer d’ells, a l’octubre de 2019. 
 
Discutir Desnudos (U98 Music) és el quart disc de CARMEN 113 i està concebut com un disc conceptual 
que explica l’evolució d’una relació de parella al llarg dels anys. CARMEN 113 parteix d’aquesta idea per 
narrar els moments més viscerals d’una relació on la fragilitat i l’honestedat dels protagonistes són el fil 
conductor de les cançons. Així doncs Discutir Desnudos sembla la fórmula magistral per superar  
qualsevol adversitat en una relació. Discutir Desnudos és un treball cuinat a foc lent i a consciència que 
ha estat gravat a Music Lan Estudis i l’estudi propi de la banda, Efónic Estudis.  
 
Discutir Desnudos continua i evoluciona el nou camí estilístic iniciat amb el seu anterior treball 
Mecanismos de Defensa. Una vegada més, l’enginyer de so Jordi Mora (Bunbury, Love of Lesbian, 
Standstill, Egon Soda) ha estat l’encarregat de mesclar aquesta petita joia discogràfica que ha estat 
masteritzada per l’internacionalment reconegut Hay Zeelen (Tears For Fears, Marvin Gaye, Level 42, L.A, 
Rufus T.Firefly) i editada per U98 Music. 
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE 

Cala Vento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cala Vento és una rara avis dins del nostre panorama musical. No només per la seva formació de duo de 
guitarra, bateria i veu, que alguna vegada pot sonar com una rabiosa banda de cinc membres i unes 
altres com un intimista cantautor, sinó també per la seva sinceritat, per la seva senzillesa i especialment 
per la seva connexió amb un món que sembla estar a punt de desaparèixer.   

En Joan i l’Aleix són dos amics que es van ajuntar l’any 2015 amb la intenció d’emular la fòrmula de 
Japandroids. Tot i això, van aparèixer unes cançons més properes a Los Planetas més espídics i a l’univers 
de Nueva Vulcano: lletres molt directes, poc pretencioses, genuïnes i amb aquella fina línia que separa 
l’individual del col·lectiu. 

En aquests quatre anys, i sempre amb l’ajuda a l’estudi de l’Eric Fuentes i d’en Santi Garcia, han gravat tres 
discs: Cala Vento (BCore Disc, 2016), Fruto Panorama (BCore Disc, 2017) i Balanceo (Montgrí, 2019). Han 
pujat a més de dos-cents escenaris arreu de l’estat, EUA i Mèxic, a vegades en concerts íntims per tres 
persones i a vegades per milers.  

Els seus directes posen de manifest la connexió entre ells, difícil de descriure, que acaba esclatant en una 
autèntica catarsi. Una energia que es contagia sense excepció a un públic que canta les seves cançons 
com si els hi anés la vida. Cala Vento és furgoneta, concerts, suor. Una experiència real, la vella idea de ser 
un grup amb trajectòria i amb un públic que creix al seu costat.   
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE 

Xebi SF 

 
Xebi SF presenta “De Los  Delfines Solo Nos Cuentan Maravillas” (Clifford  Records 2019). 

Un àlbum arriscat i addictiu a parts iguals, on l’artista gironí dona un gir al seu costat més folk  per obrir 
les portes a noves sonoritats infinites, reforçades en directe per la seva impecable banda i els visuals que 
l’acompanyen. divendres 2 de novembre, a partir de les 20 h. 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

Morgat Morgat 

 

Potser perquè fa més de vint anys que es coneixen, la química de Morgat Morgat és una fórmula eficaç 
com la de la Coca Cola. Potser per això cada concert del grup de Banyoles és viscut amb la certesa que 
correran a la recerca de l’expressió i l’emoció més pura, amb naturalitat i amb poques concessions. Una 
música, la seva, a voltes delicada, d’altres èpica o huracanada i explicada amb lletres atemporals, 
autobiogràfiques o críptiques que fan de cada lectura i de cada concert una experiència única. 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

Pau Vallvé 

 

Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de dues llargues gires presentant els seus dos 
anteriors treballs, Pau Vallvé torna a l’escenari de la plaça de Sant Feliu per presentar el seu 16è disc 
titulat Life vest under your seat, el cinquè signat sota el seu nom. Tot i que el títol és en anglès, el disc està 
cantat íntegrament en català i ha estat composat, tocat, mesclat i produït única i exclusivament pel propi 
Pau Vallvé sol al seu estudi, com ja és tradició en ell. Pau Vallvé torna amb un disc explosiu, elèctric i 
alhora introspectiu i emocional. 12 cançons que destil·len aquesta mescla d'emocions tan característica a 
la què ens té acostumats el músic barceloní. 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Orquestra Selvatana 

 

L'Orquestra Selvatana torna un cop més a l’envelat de la plaça de Miquel de Palol, on ens oferiran concert. 
L'ànim de renovació constant d'aquesta formació ha comportat la incorporació de joves intèrprets i 
cantants amb una gran preparació musical que, al costat de noms de prestigi que ja formen part de la 
història de la Selvatana, fan que dia a dia la formació cassanenca, que ja té 100 anys d'experiència i 
segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i 
imprescindible en les grans festes. 
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE 

Orquestra Maravella 

 

L’Orquestra Maravella, una de les grans formacions del país, torna un any més a l’envelat de les Fires, on 
podrem gaudir del seu ball i el seu concert. 

En els primers anys de la seva història era una autèntica orquestra internacional, ja que tocava sobretot a 
l’estranger, i va arribar a actuar fins i tot a l’antiga URSS. La seva trajectòria l’ha portat també a les 
principals festes de l’Estat. 
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

La Principal de la Bisbal 

 

Sens dubte la formació cabdal entre les orquestres del país, després de més de 125 anys d’història. La 
Principal de la Bisbal està en un moment àlgid, recollint reconeixements d’arreu: guanyadors del Premi 
ARC a la Millor Gira per Festes Majors de Grups de Ball el 2013 i del Premi Nacionals de Cultura el 2014, 
entre d’altres.  

Un cop més, La Principal de La Bisbal, la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya, no pot faltar a les 
Fires de Girona. La Principal és sinònim de festa major allà on va. 
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DISSABTE 26 D’OCTUBRE 

Ismael Serrano 

 

El debut d’Ismael Serrano fa vint anys amb l’històric Atrapados en azul va ser tot un revulsiu per a la cançó 
d’autor en castellà. Ara, el músic de Vallecas bufa les espelmes i celebra 20 anys de la seva carrera. 

Un espectacle refinat i emocionant en què el cantautor espanyol més rellevant sorgit en la dècada dels 90 
posa un vestit nou a himnes generacionals com Pequeña criatura i Papá, cuéntame otra vez, presenta 
temes inèdits com Agua y aceite i Busco una canción i rendeix honors a mestres com Silvio Rodríguez, 
Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o el grup de rock argentí Divididos. Una proposta, com totes les de 
Serrano, amb la sinceritat com a bé més preuat i cançons que, en aquests temps d’incertesa i convulsió, 
ens animen a seguir lluitant. 
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Altres propostes 
Estació Espai Jove 

DIMARTS 29 D’OCTUBRE, A LES 19 H 

 Joan Colomo 

Hi ha poca gent en el món del pop que pugui afirmar que té “una veu pròpia”, una manera de 
compondre i de cantar que pren referents tan diversos que sembla que no en tingui cap, i que tot 
el que fa s’estigui fent per primera vegada. Joan Colomo n’és un. Mestre dels contrastos, és capaç 
de fer que la música que es xiuxiueja i la que es balla amb els ulls tancats es donin la mà en una 
mateixa cançó. En aquesta ocasió ens oferirà en format a duo les cançons de L’oferta i la 
demanda (BCore Disc, 2018). 

 

Audicions de sardanes 

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE, A LES 16.30 H – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL 

 Cobla Bisbal Jove 

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE, A LES 18 H – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL 

 Cobla Jovenívola de Sabadell 

 DIMARTS 29 D’OCTUBRE, A LES 17 H – PLAÇA DEL VI 

 La Principal de la Bisbal  

DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE, A LES 16.30 H – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL 

 Cobla Selvatana 

DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE, A LES 18 H – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL 

 Cobla Montgrins 

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE, A LES 16 H – PLAÇA DELS JURATS 

 Girona Banda Band 

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE, A LES 17 H – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL 

 Cobla Selvatana 
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Fires populars 

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE, A LES 21.30 H – C. DE LES FERRERIES VELLES   

 Diazepunk 

 

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE, A LES 22 H – C. DE LES FERRERIES VELLES   

 Rekovers (versions punk anys 80-90) 

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE, A LES 23.30 H – C. DE LES FERRERIES VELLES   

 Poison Heart (tribut a Ramones) 

DISSABTE 26 D’OCTUBRE, A LES 21 H – C. DE LES FERRERIES VELLES   

 Holy Sinners (spicy rock’n’roll) 

DISSABTE 26 D’OCTUBRE, A LES 23 H – C. DE LES FERRERIES VELLES   

 Silverflame (rock psicodèlic) 

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE A LES 21 H  – LOCAL DE L’ATENEU 

 Mireia Vilalta (versions i temes propis) 

 

Jazz&Fires 

DISSABTE 26 D’OCTUBRE, A LES 22 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Marcelo Mercadante Sexteto 

DIMARTS 29 D’OCTUBRE, A LES 12 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Vermut Jazz amb Hot Shots 

DIMARTS 29 D’OCTUBRE, A LES 22 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Rubén Berengena Trio & Enric Canada 

DIJOUS 31 D’OCTUBRE, A LES 22 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Baz Trio 

DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE, A LES 20.30 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Sextet Gerió 

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE, A LES 22 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Jeremy Dumont Quintet Feat. Godwin Louis 
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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE, A LES 20.30 H – SUNSET JAZZ CLUB 

 Jazz Friends Band 

 

 

Girona Banda Band 
DIUMENGE 27 D’OCTUBRE, A LES 17 H – PLAÇA DE SANT FELIU 
 

Havaneres amb Terra Endins 
DIMARTS 29 D’OCTUBRE, A LES 19.15 H – ESCALES DE LA CATEDRAL 
 

Sant Pere Rock 
DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE, A LES 19 H – PLAÇA DE SANT PERE 
 Tipuaixí 

 Gatibu 

 TCN 

 PD’s 

 

 

TOTA LA INFORMACIÓ A www.girona.cat/firesdesantnarcis  

http://www.girona.cat/firesdesantnarcis
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