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11A EDICIÓ DEL TEMPO 
SOTA LES ESTRELLES
El festival Tempo sota les Estrelles arriba a la seva 
11ª edició consolidant-se com un referent musical i 
gastronòmic de l’estiu a la ciutat de Girona. Del 18 de 
juliol a l’11 d’agost es programaran una trentena de 
concerts i activitats culturals a la Plaça dels Jurats i 
al Passeig Arqueològic del Barri Vell.

Un dels principals trets distintius del festival és que 
segueix amb la línia de portar artistes poc habituals 
dins dels circuits musicals de la ciutat. Aquesta no 
deixa de ser una aposta arriscada, ja que la tendència 
actual és la de programar artistes mediàtics, però 
precisament aquest factor ens aporta un plus 
d’atractiu i singularitat.

Els concerts principals ubicats a l’Auditori Tempo, 
situat a la Plaça dels Jurats, juntament amb l’oferta 
gastronòmica i les nits temàtiques del Village Tempo 
al Passeig Arqueològic, fan que el festival adquireixi 
una dimensió única: potenciant una ubicació històrica 
i ampliant l’oferta cultural de la ciutat. A més, ja s’ha 
incorporat un tercer espai en la fisonomia del festival, 
la Terrassa Tempo, una zona per a sopars de grup amb 
vistes privilegiades a l’escenari.

Tempo Sota les Estrelles és el festival de 
referència de juliol i agost a la ciutat de 
Girona. En la passada edició, un total de 
32.776 persones van visitar la Plaça dels 
Jurats i el Passeig Arqueològic en 25 dies 
de festival, superant les dades anteriors 
amb un augment d’un 13% en el nombre de 
visitants respecte l’edició de 2017.

Durant 3 setmanes, una de les zones més 
emblemàtiques del Barri Vell es transforma en un 
paradís de la música i la gastronomia obert a tothom. 
Del 18 de juliol a l’11 d’agost, un espai idíl·lic, la millor 
música i cuina de km0 conflueixen per donar forma 
a un festival que sap treure el màxim profit als llargs 
dies d’estiu.

DADES 2018
Resum de dades d’assistència 2018

32.776 

 72%

 28%

EDATS
46-55 24,50%

>55 10,75%

 25-35 15,25%

 36-45 49,50%

Un total de 32.776 
persones en 25 dies  
de festival i un augment 
d’un 13% en el nombre 
de visitants respecte 
l’edició de 2017.



OBJECTIUS DEL 
FESTIVAL

PROMOCIONAR LA CIUTAT
Un dels tresors de Girona és el seu casc antic i, gràcies 
al festival, oferim un plus cultural i gastronòmic en un 
indret que enamora tan als gironins com a visitants 
d’arreu. Per això farem la pàgina web en varis idiomes 
i destinarem una part del pressupost a fer campanya 
a l’estranger per promocionar el turisme de qualitat a 
dins del casc antic.

POTENCIAR LA QUALITAT 
ARTÍSTICA
A l’Auditori de la Plaça dels Jurats volem mantenir i 
millorar la proposta musical. Per això, programem 
grups i artistes nacionals i internacionals de 
primeríssim nivell. Com a novetat, enguany hem situat 
les dates dels concerts a l’Auditori en la setmana 
central del Tempo per donar el màxim de difusió a 
aquests concerts i aprofitar l’oferta del Village tan 
abans com després dels espectacles principals.

INVOLUCRAR MÉS 
ENTITATS I EMPRESES
El Tempo és un festival fet a mà que es crea amb l’ajuda 
de moltes mans i moltes idees que no volem deixar mai 
d’encabir en el projecte. És per això que sempre estem 
oberts a integrar nous col·laboradors per fer créixer 
encara més el festival en qualitat i excel·lència, com 
altres festivals i associacions culturals de Girona.
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POTENCIAR 
ELS TALENTS TEMPO
Volem esdevenir encara més un referent pel que fa a 
activitats culturals gratuïtes i de qualitat a la ciutat 
a través de la promoció de nous talents. Per això, 
en aquesta edició mantenim i ampliem la secció de 
Talents Tempo, perquè qualsevol artista del territori 
tingui l’escenari a disposició per organitzar activitats 
culturals i musicals de tota mena. Enriquirem 
encara més l’estiu a Girona amb una àmplia oferta de 
propostes per a totes les edats.

MÉS CULTURA 
AL VILLAGE
L’experiència ens demostra que aquest és un espai 
d’èxit on es poden incrementar el nombre i la varietat 
d’esdeveniments per potenciar la cultura a Girona. A 
més a més de la música i la literatura, que ja hi són 
presents, seguim treballant per convertir el Village 
Tempo en un autèntic oasi cultural pels mesos d’estiu.



AUDITORI TEMPO
L’escenari principal del festival es situa a la Plaça dels 
Jurats amb l’Auditori Tempo, on es programa un cicle 
musical soul, jazz, swing i pop de primer nivell amb la 
participació d’artistes nacionals i internacionals.

En el mateix espai on s’han rodat sèries de gran èxit i 
gran repercussió internacional, es munta un escenari 
tipus Lahyer amb unes mides de 8 metres de boca per 
6 metres de profunditat i es crea una ambientació 
moderna i acollidora sota el cel nocturn perquè 
el públic pugui gaudir de la música amb una bona 
acústica i el millor dels ambients.

UBICACIÓ:
Plaça dels jurats de Girona
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PROGRAMACIÓ

ADRIÀ PUNTÍ
29.07.19/22 h.
Entrada: 26€ + 1€ 
Despeses de gestió (iva inclòs)

Adrià Puntí: Veu, piano,  harmònica, guitarres acústica 
i elèctrica.
Pedrito Martínez: Baix i contrabaix.
Toni Molina: Bateria, percussió i veus.

“Adrià Puntí torna, més de 20 anys després, 
a l’escenari on es van acomiadar els sempre 
recordats Umpah-pah”

L’artista saltenc Adrià Puntí, tot un referent de la 
música del territori i amb una amplíssima i llarga 
carrera musical, aterra al Tempo per presentar noves 
cançons i fer un repàs de les seves composicions més 
conegudes. Precisament, el juny de 1996 a la Plaça 
dels Jurats, Umpah-pah presentava el que seria el seu 
darrer disc d’estudi: “La columna de Simeón”. Ara, 23 
anys després, Puntí torna al mateix escenari per oferir 
un concert únic i especial.



BEBE
30.07.19/22 h.
Entrada: 25€ + 1€ 
Despeses de gestió (iva inclòs)

“Només calen quatre lletres per anomenar 
una de les grans artistes dels últims anys: 
BEBE”

Queda ben lluny aquell 2004 en que una jove María 
Nieves Rebolledo irrompia en el panorama musical 
estatal amb unes lletres directes i personals obtenint 
el reconeixement del públic i la crítica (Premi Ondas a 
l’artista revelació d’aquell any). Acabava de néixer el 
fenomen BEBE. Ara, després de molts concerts, discs 
d’or, gires per mig món i incursions en el cinema (“La 

educación de las hadas”, “El Oro de Moscú”, “Caótica 
Ana”...), Bebe tocarà al Tempo per recordar els seus 
grans èxits i fer alguns tastets del que serà el seu nou 
disc.
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americà amb pinzellades de rock que lluirà a través 
dels seus temes més coneguts i els del seu darrer disc 
recentment publicat. 

KEVIN JOHANSEN
31.07.19/22 h.
Entrada: 28€ + 1€ 
Despeses de gestió (iva inclòs)

“Primera visita a Girona de Kevin 
Johansen, considerat l’ànima bessona 
de Jorge Drexler”

Presentem un artista en majúscules: Kevin Johansen. 
Famós per les seves cançons per les quals ha estat 
nominat als Grammy vàries vegades, en realitat es 
tracta d’un artista integral: la fotografia, el dibuix i la 
música figuren entre les seves habilitats. En Johansen 
trobem un músic proper al públic que fa gala d’una 
barreja de música popular argentina i pop nord-



CLARENCE BEKKER BAND
1.08.19/22 h.
Entrada: 18€ + 1€ 
Despeses de gestió (iva inclòs)

Clarence Milton Bekker: Veu
Arecio Smith: Teclats
Francisco Guisado “Rubio”: Guitarra
Charlie Moreno: Baix
Carlos López: Bateria
Paula Domínguez, Alba Pérez: Cors
Leo Torres: Trompeta
Pol Padrós, Roberto Alberca: Saxo

“Diuen de Clarence Bekker que té el do 
d’arribar a l’ànima de qui l’escolta cantar... 
voldràs comprovar-ho?”

Aquest guitarrista holandès resident a Barcelona 
ve acompanyat de tota la seva banda per inundar la 
ciutat emb el jazz i soul de la millor qualitat. Bekker 
va començar la seva carrera amb la llegendària banda 
holandesa Swing Soul Machine, i durant els 90 es va 
convertir en un artista de música house anomenat 
CB Milton, aconseguint èxits de la música de ball com 
Send me an Angel. Actualment, recorre els escenaris 
de tota Europa. Un total de vuit músics juntament amb 
Clarence i la seva veu faran d’aquest concert un record 
inigualable.

CHRISTINA ROSENVINGE
2.08.19/22 h.
Entrada:18€ + 1€ 
Despeses de gestió (iva inclòs)

“Des de la jove Christina de finals dels 
80 del duet “Àlex y Christina” fins a la 
Rosenvinge actual trobem tota una 
evolució en la carrera d’aquesta 
intèrpret i compositora.

La recorrerem junts per acabar l’edició 
d’enguany de Tempo”.

Feminisme, rebel·lia, coherència... són alguns dels 
adjectius per catalogar l’obra de Rosenvinge, sempre 
avantguardista i a punt per sorprendre. Pocs artistes 
presenten una evolució tan destacada en la seva 
carrera: des dels inicis més comercials amb el duet 
Àlex i Cristina, pura “movida” de finals dels 80, fins al 
seu darrer disc, “Un Hombre Rubio” (2018), on trobem 
en Rosenvinge una maduració artística i personal que 
l’han portat a ser considerada una de les muses de 
l’indy espanyol i americà.
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VILLAGE TEMPO
La zona Village s’ubica al Passeig Arqueològic i és un 
oasi urbà on naturalesa i història serveixen de marc 
a una experiència musical i culinària única. Una gran 
varietat de grups i cantants actuen en aquest segon 
escenari amb estils pop-rock, blues, jazz, funk, indie 
i rumba 

La oferta gastronòmica anirà a càrrec de l’equip de El 
Ginjoler. Hi haurà servei de bars i de menjar. A més a 
més disposarem d’un bar de vins a càrrec de Peralada.

Tots els concerts del Village són gratuïts i l’entrada 
a l’espai és lliure per a tothom. A més, també s’hi 
programen activitats culturals com el Tempo Llibres 
o el Sopar Astronòmic. Com que l’espai de restauració
està obert tots els dies de festival de 12h del migdia a
1:30h de la matinada, permet als visitants la possibilitat 
de dinar, sopar, fer el vermut o simplement gaudir de
cafès i begudes variades a tota hora.

UBICACIÓ:
Passeig Arqueològic de Girona

DEL 18 DE JULIOL A L’11 D’AGOST
ENTRADA LLIURE: 12H. PM – 1:30H. AM

PROCEDENCIA 
DELS ARTISTES:

 CATALUNYA 33%
 GIRONA 67%



PROGRAMACIÓ VILLAGE
ENTRADA: LLIURE

DJ 18.07/21H. QUIMI PORTET
INAUGURACIÓ VILLAGE

Quimi Portet és tot un referent de la música feta a casa 
nostra. Després d’anys en grups com “El Último de la Fila” 
al costat de Manolo García, en Quimi va començar una 
carrera en solitari que l’ha portat a publicar 10 albums 
i crear algunes melodies que ja són autèntics clàssics. 
Unes lletres amb tocs surrealistes i un peculiar sentit 
de l’humor es combinen amb ritmes rock i pop i que 
ens conviden a submergir-nos per una estona en el seu 
personalíssim univers creatiu.

DV 19.07/21H. TEMPO INESPERAT Descobreix el grup o artista sorpresa que tocarà al Tempo

DS 20.07/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DS 20.07/21H. GASPAR Soul i R&B en una jove veu catalana de la que sentirem a 
parlar molt.

DG 21.07/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DG 21.07 /20H. LA BICHA La Bicha repeteix al Village amb el seu flamenco Km0.

DL 22.07/21H. TEMPO INESPERAT Descobreix el grup o artista sorpresa que tocarà al Tempo.

DM 23.07/21H. IAN SALA Poesia, folk, una guitarra, una harmònica i... 4 fustes.

DC 24.07/21 H. TEMPO INESPERAT Descobreix el grup o artista sorpresa que tocarà al Tempo

DJ 25.07/21H. TU NO EXISTES Pop electrònic amb referències com Yo la Tengo, Los 
Planetas o El columpio Asesino

DV 26 .07/21H. MÒNICA MOSSUNGO Ens va visitar amb els “Nue Epoque” i ara la Monica repeteix 
amb una nova proposta per escoltar sota les estrelles.

DS 27.07/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.
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DS 27.07/21H. MARUJA LIMÓN Un dels grups revelació de l’any: pop, bossanova i buleria 
per explicar històries quotidianes.

DG 28.07/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DG 28.07/20H. TEMPO INESPERAT Descobreix el grup o artista sorpresa que tocarà al Tempo

DS 03.08/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DS 03.08/21H. KIDS FROM MARS L’Oscar i en Roger són certament dos “kids” tot i que 
venen, en realitat, de molt més a prop.

DV 03.08/23H. MALICIA DELUXE DJ Selecció acurada i festiva per part de la que ja és la “DJ 
resident” del Village.

DG 04 .08/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DG 04.08/21H. THE LONG PLAYERS Marcus (veu i guitarra) i Norman (percussió i veu) repassen 
clàssics del rock i del pop.

DL 05.08/21H. TOMA 2 Una proposta en format duo  que va del bolero al son cubà 
passant per la rumba.

DM 06.08/21H. WALTRAPA & 
THE CASH MAKERS

Walter S. Waltrapa i els seus amics tornen al Village amb 
cançons blues-rock “Texas style”

DJ 08 .08/21H. TEMPO INESPERAT Descobreix el grup o artista sorpresa que tocarà al Tempo

DV 09 .08/21H. MARGA MBANDE Captiva, emociona i trenca amb tots els estils que hagis 
pogut escoltar, a través de la llengua ètnia Kombe que 
corre per les seves venes, l’anglès, castellà i català.

DS 10.08/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.

DS 10 .08/20H. EL NEU! 
SMOKING BAMBINO 
XEBI SF 
JOSÉ DOMINGO

El Neu!, el Festival no internacional de música i altres 
arts col·labora un any més amb el Tempo per organitzar 
una tarda vespre amb tres concerts de grups de l’escena 
independent catalana.

DG 11  .08/13H. VERMUT MUSICAL Vine a gaudir d’un vermut amb música en directe.



ACTIVITAT

TEMPO-NEU! Neu en ple més d’agost?

DS 10.08 El Neu!, el Festival no internacional de música i altres 
arts col·labora un any més amb el Tempo per organitzar 
una tarda vespre amb tres concerts de grups de l’escena 
independent catalana.Aquesta vegada el cartell és 
eminentment gironí, amb tres formacions imprescindibles 
per entendre l’escena “indie” a casa nostra:

20:30H. SMOKING BAMBINO L’any 2008 neixia Smoking Bambino, alter ego del 
compositor i guitarrista Esteve Seguer. La seva veu greu 
i rovellada,combinada amb la quotidianitat i senzillesa 
de les seves lletres i la bellesa agredolça de les melodies 
condueixen a l’oient en un viatge hipnòtic cap a la llum, la 
foscor, l’amor, la mort, el desengany i la bohèmia amb un 
rerefons taciturn i melancòlic.

Smoking Bambino: Veu i Guitarra

21:30H. XEBI SF Dos anys després de la seva darrera visita al festival, XEBI 
SF i la seva banda retornen al Tempo per presentar el 
nou àlbum “De Los Delfines Solo Nos Cuenta Maravillas”. 
Produït per Carlos Hernández (Los Planetas, Viva Suecia), 
en aquest disc l’artista dóna un gir al costat més folk 
dels primers treballs per acostar-nos a la seva part més 
elèctrica i atmosfèrica. 

XEBI SF: Veu i Guitarra
Albert Dondarza: Teclats
Enric Teruel: Guitarra
Tom Hagan: Baix
Toni Molina: Bateria

22:30H. JOSE´DOMINGO És un luxe tenir a Jose Domingo tocant a la ciutat de 
Girona, la que és la seva mitja ciutat, ja que des de fa 
un temps viu instal·lat a Mallorca juntament amb la seva 
impecable banda. Torna per presentar “Mientras Dios No 
Mira”, el seu darrer disc publicat tot just fa uns mesos, 
on amplia de nou el seu univers de profunditat i falta de 
prejudicis. Amb molt bona recepció de la crítica musical: 
integritat, risc i transgressió són els adjectius amb què el 
defineixen.

Jose Domingo: Veu i Guitarra
Púter: Baix
Jordi Herrrera: Guitarra
Gonzalo A. Cuentas: Bateria
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ACTIVITAT

SOPAR ASTRONÒMIC “De la Lluna a Mart, el proper pas de gegant”

DC 07.08/21H. SOPAR ASTRONÒMIC ENTRADA: consulteu web properament.
(Places limitades)

El Festival Tempo torna a organitzar el Sopar Astronòmic, que en l’edició de l’any passat va ser un èxit rotund 
esgotant-se les 50 places disponibles en pocs dies. Enguany, i coincidint amb el 50è aniversari de l’arribada de 
l’home a la Lluna, proposem la degustació d’un menú gastronòmic a càrrec d’El Ginjoler inspirat en la xerrada del 
sopar-taller. 

El fil conductor de l’activitat serà una xerrada 
multimèdia sobre la Lluna i Mart, les seves curiositats 
i les claus per a la seva exploració futura. També es 
presentarà un tema musical composat directament 
a partir de l’autèntica música del planeta vermell i 
els assistents podran sentir-se a Mart per una nit 
gràcies a una projecció en 3D. Es farà un salt al futur 
per comprovar com les noves missions a la Lluna 
esdevindran l’impuls definitiu de l’exploració humana 
de l’espai que ens portarà a Mart. 

La ponència serà a càrrec de Rafael Balaguer, 
prehistoriador i astrònom, president de l’associació 
Astrogirona (Associació Astronòmica de Girona) on 
realitza estudis sobre meteorologia, activitat solar, 
espectroscòpia i exoplanetes. 

A més, hi seran Blau, el planetari, una associació sense 
ànim de lucre que es dedica a apropar a la gent els 
misteris de l’univers. El planetari és una cúpula amb 
unes mides de sis per sis metres de base i una alçada 
de tres metres i mig. A dins pot acollir a un grup de 
20/30 persones. Un cop completament a les fosques 
i gràcies a un projector Gotto, es pot veure tot el cel 
observable des de la Terra, la Lluna, els planetes... i al 
mateix temps es poden projectar sobre els estels tan 
les constel·lacions com fotos d’astronautes o imatges 
increïbles obtingudes per telescopis, nebuloses, 
cúmuls d’estrelles i galàxies. L’altre eina del planetari 
és un petit motor que simula la rotació de la Terra i 
que permet comprendre perfectament el moviment 
uniforme del cel al llarg d’una nit o de tot un any.



ACTIVITAT

TEMPO LLIBRES
Entrada: Lliure

Cada dimecres al capvespre al Village Tempo els escriptors són les estrelles. Enguany l’edició 
de Tempo Llibres porta a tres grans escriptors de renom a conversar sobre les seves obres 
amb Martí Gironell, periodista i escriptor guanyador del Premi de les Lletres Catalanes Ramon 
Llull 2018.

DC 24.07/20H. MARIA
DUEÑAS 

Doctora en filologia anglesa, va irrompre amb força l’any 
2009 amb El tiempo entre costuras, la novel.la que es 
va convertir en un fenòmen editorial. Traduïda a més de 
trenta cinc idiomes i amb milions d’exemplars venuts 
arreu del món, és autora també de Misión Olvido, La 
Templanza i Las hijas del Capitán (2018).

DC 31.07/20H. FRANCESC
MIRALLES

Autor pol.lifacètic, músic, periodista, editor, escriptor... 
Miralles és un xerpa literari que ha escrit assaig, literatura 
juvenil i thrillers històrics, entre d’altres gèneres. Ha rebut 
diversos guardons per la seva obra: Premi Gran Angular 
(2001) per Un haiku per l’Alicia; Columna Jove (2002) per 
Interrail i el Premi Torrevella (2009) per L’última resposta 
escrita conjuntament amb Àlex Rovira. D’entre les seves 
obres més traduïdes hi trobem també Ikigai que s’ha 
convertit en un fenomen mundial amb més d’1 milió i mig 
de vendes

DC 07.08/20H. VÍCTOR
AMELA

És el degà de la crítica televisiva a la premsa espanyola, a 
més de co-creador de «La Contra» del diari La Vanguardia, 
on ha publicat més de 1.500 entrevistes. Es va estrenar 
com a novel.lista l’any 2013 amb El càtar imperfecte. L’any 
2016 va guanyar el premi Ramon Llull amb La filla del 
capità groc i aquest any ha tornat a captivar els lectors 
amb Jo hauria pogut salvar Lorca.
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RSC TEMPO
El festival TEMPO sempre s’ha caracteritzat per la seva 
vessant social.

Aquest any tindrem una actuació musical fusionant 
cultures a càrrec de la Casa de la Música de Girona 
amb alguns músics de la Jove Big Band i de la formació 
Kaira Percussió del Senegal.

També presenciarem la creació d’un mural en viu 
d’impacte social, a càrrec de Melany Paredes artista i 
voluntària d’HU’YU Projects.

Per últim, hi haurà un taller  previ on farem una xerrada 
sobre el projecte de fusió musical a càrrec d’HU’YU 
Projects. Explicarem com sorgeixen les Jams Sessions 
i donarem un espai/tast d’improvització musical.

GOT TEMPO
Al festival TEMPO utilitzem gots de plàstics 
reutilitzables. Aquests gots tindran un preu d’1€ i el 
seu import anirà destinat a col.laborar amb una entitat 
gironina relacionada amb la música i el compromís 
social.  Si esteu atents ben aviat sabreu de quina 
entitat es tracta.



TERRASSA TEMPO
La Terrassa Tempo és un nou espai especialment 
destinat per a grups grans o trobades d’empresa que 
permet gaudir d’un sopar amb vistes privilegiades a 
l’escenari.

El menú gastronòmic que es prepara per aquesta 
vetllada es dissenya en exclusiva per a l’ocasió, 
permetent als assistents l’accés lliure tan a l’Auditori 
com al Village. En aquesta zona es programen dos 
dels sopars estrella del festival: el sopar d’empresa de 
Renault, un dels patrocinadors principals del Tempo, i 
el Sopar Astronòmic amb la xerrada-taller inclosa.
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UNA IDEA DE PRODUCCIÓ AMB EL SUPORT DE FORMA PART DE

PATROCINADOR PRINCIPAL PATROCINADORS PARTNER TÈCNIC PARTNER MOBILIARI PARTNER CONECTIVITAT SERVEIS RESTAURACIÓ

EMPRESES COL·LABORADORES HOTEL OFICIAL DISTRIBUCIÓ TICKETING DESCOMPTES

ENTITATS COLABORADORES

MITJANS OFICIALS



PLÀNOL

FITXA TÈCNICA
Dies: Del 18 de juliol a l’11 d’agost de 2019
Edició: 11ª
Periodicitat: Anual
Lloc de celebració: Plaça dels Jurats i Passeig Arqueològic
Web: www.tempogirona.com
Hashtag: #TempoGirona19 
Venta d’entrades: A través de la pàgina web
Descomptes: Club Girona Cultura, socis d’El Punt Avui

CONTACTE
FESTIVAL TEMPO SOTA LES ESTRELLES
Telèfon d’informació: 603 867 284
Correu electrònic: info@tempogirona.com
Comunicació:comunicacio@tempogirona.com / 661 177 221

TERRASSA VILLAGE AUDITORI
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