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Què?
La FiM. Fira de música emergent i familiar de Vila-seca reneix com a cita, aparador i mercat de la música
moderna emergent i els espectacles musicals familiars fets a Catalunya. S’adreça tant al sector professional
com al públic amb inquietuds per conèixer l’estat de la creació en aquests àmbits musicals.
La FiM Vila-seca torna renovada després de 5 anys. Compta amb el bagatge de setze edicions, que la van
situar com a epicentre de les propostes musicals emergents de Catalunya i els territoris de parla catalana, i
com a pol de dinamisme del sector. És un retorn amb vocació ampliada, ja que es proposa treballar amb els
fonaments de la cultura musical del país: la població infantil i jove, els músics emergents, i les propostes innovadores i arriscades. Es tracta d’impulsar el sector i l’escena des de les bases, i de reforçar la pedrera de creadors i de públics, des de la transversalitat, la innovació i el territori.

Quan i on?
Aquesta nova edició de la FiM Vila-seca tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig de 2021 i el Castell de Vila-seca
serà el seu epicentre d’activitat musical i professional. A banda d’aquest emplaçament patrimonial únic de la
ciutat, també es podran veure i escoltar les diferents propostes artístiques a altres espais i equipaments, com
ara el Parc de la Formiga, l’Auditori Josep Carreras, l’Auditori Alcalde Josep Malaperia i el teatre El
Centru. Un total de sis escenaris pels quals desfilaran totes les propostes artístiques escollides per a aquesta edició de represa. Platees que es posaran al servei tant del públic professional, com del públic general (a
excepció de l’escenari de showcases, reservats als professionals acreditats).

Per què?
La FiM Vila-seca constitueix la recuperació d’un aparador de referència, que vol contribuir a l’enfortiment del
sector de la música en viu en un moment de crisi i reptes fonamentals. Als ràpids canvis en els hàbits de
consum cultural s’hi suma el fort impacte que la Covid-19 té i tindrà sobre el sector. En aquest sentit, la FiM
advoca per la cohesió i la cooperació estratègica de tots els agents implicats i I vol contribuir a donar resposta
a les necessitats d’espais d’exhibició, contactes professionals i suport a la innovació creativa.

Com?
La FiM Vila-seca oferirà una àmplia i diversa programació artística de caràcter gratuït amb 34 propostes i 38
concerts en 6 espais de programació. Per accedir-hi caldrà reservar entrades a través del web de la fira.Tots
els concerts respectaran les mesures estipulades per les autoritats sanitàries del moment, seran en horari
diürn i respectaran el toc de queda.

1

Per a qui?
La FiM és una fira i per això s’adreça principalment a professionals del sector musical dels territoris de parla
catalana. Alhora està oberta a públic amant de la descoberta musical i a qui vulgui gaudir de la cultura en
família. La FiM es planteja com una fira familiar, i per això la seva programació està pensava per a totes les
edats pel que fa horaris, volums, formats i durada de les actuacions.
A partir del dia 29 d'abril, el públic general podrà reservar les entrades per als diferents espectacles de
manera gratuïta a través de la web www.fim.cat.

Qui?
La FiM, fira de música familiar i emergent de Vila-seca està impulsada per l’Ajuntament de Vila-seca amb el
suport de la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La FiM Vila-seca també busca conformar una xarxa d’antenes de talent, a partir d’aliances amb les iniciatives
que treballen per descobrir, mobilitzar i acompanyar les propostes emergents. Per a l’edició 2021 la FiM es
proposa visibilitzar entitats i projectes com com Aiguamoll Música, Cabal Musical, Cases de la Música, Centre
Cultural Albareda, Conservatori del Liceu, Conservatori de Vila-seca, Taller de Músics, La Marfà i Cal Gras.
Residència d’Artistes.

Streamings
Es podrà gaudir de la retransmissió en directe de les actuacions de b1n0, Les Anxovetes, Ariana Abecasis,
Lucia Fumero, Caramelo a Kilo, Maria La Blanco, Kids from Mars, Anabel Lee i Gebre, a través del canal de
youtube de la FiM Vila-seca.
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La programació artística
Seleccionada per Martí Marfà, director artístic de la FiM, l’oferta musical per aquesta edició de represa suma
fins a 34 bandes i companyies. La programació és paritària a nivell de gènere (més de la meitat de les propostes liderades o formades per dones) i diversa pel que fa a estils, formats i franges d’edat a qui s’adreça. Inclou
una important quantitat d’estrenes i novetats pel que fa a espectacles i discs. I acull propostes de tot Catalunya, amb una representació del 25% de propostes del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, un territori a
reforçar com a focus creatiu i eix de centralitat cultural per al país.
Per nodrir la programació de la FiM Vila-seca entre els mesos de desembre del 2020 i el febrer del 2021 es
va realitzar una convocatòria artística en la que han participat més de mig miler de grups i companyies
de música emergent i familiar.
La programació de músiques emergents portarà a Vila-seca propostes que es mouen entre el pop i l'indie,
com Gebre, que ens porten directes a l'escena musical dels anys noranta, Koeman, amb el seu pop colorit,
Carlota Flâneur que encarna la dolçor però també la ironia de les noves generacions, les cançons festives
de Porto Bello, els innegables himnes d'Anabel Lee, el pop esponjós de Cine Nuria, o la psicodèlia de Celistia, banda que debutarà en aquesta edició de la FiM. Dins la varietat de propostes que integren l'etiqueta
músiques de món, trobem formacions com Caramelo a Kilo, que combinen una gran part de les músiques
llatines, Maria La Blanco, probablement la proposta més flamenca d'aquesta edició o la fusió de Marcel i
Júlia. També s'incorporen al cartell bandes que es posicionen dins d'una escena més electrònica, com és el
cas de b1n0 o Bofirax, o Clara Poch i Marçal Calvet, que aposten per un espectacle en què barregen la
música i l'acció performàtica. En el panorama de cançó folk i d'autor hi ha projectes com els de la Lia Sampai
i Monkey Jane, que aposten per sons delicats i més tradicionals. Representant l'escena urbana i totes les
possibilitats que ofereix, la fira ha programat als joves Kids from Mars, que presenten el seu primer LP, a
Ariana Abecasis i la seva barreja única de soul, trap i latin o Pol Bordas, amb una proposta de trap més
lleugera. Per assegurar un ampli ventall estilístic, enguany s'integren formacions amb propostes de jazz i
contemporània, com Sambach, Lucia Fumero o Dani López Quartet.
Al planter d’espectacles musical familiars trobem companyies consolidades com Xiula, amb el nou concert
antologia "Big Chicken", o Samfaina de Colors, amb un nou i delicat espectacle "Andròmina" (Els tresors
d'una nina de drap). En el pla emergent d'aquesta escena s'aposta per La Curiosa, una companyia que combina música i fantasia visual artesanal per a les primeres edats. Per a nadons s'inclou "Söns", la nova proposta
de la companyia gironina Pels més menuts. La diversitat estilística també està representada, amb l'imponent
demostració de beatbox de "Flow", a càrrec de Pulmon Beatbox, el repàs de la història del folk americà de
"One, Two, Free...folk!", o l'original proposta d'havaneres per a públic infantil de Les Anxovetes. Completaran la programació familiar la nova cantata del Petit Taller de Cançons i la presentació per a professionals
del nou disc de La Tresca i la Verdesca, "Maquinaigües", l'espectacle del qual està en procés de creació.
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La programació artística

La FiM Vila-seca treballa per ser l’aparador dels músics del demà, d’aquelles propostes de músiques
modernes que hauran de nodrir les programacions musicals en un futur pròxim. Es tracta d’artistes que
comencen la seva trajectòria o de músics amb més experiència presentant nous projectes que pel seu component de risc i innovació necessiten un suport i acompanyament específic. La fira pretén recollir totes aquestes
propostes per tal de convertir-se en un espai on detectar i projectar tot aquest talent.
D’altra banda, la FiM Vila-seca incorpora per primer cop una selecció de propostes musicals adreçades
a tots els públics. El sector dels espectacles familiars és un dels més dinàmics i consolidats del panorama
cultural català. Gaudeix d’una demanda important per la suma de les ofertes institucionals dirigides a públic
escolar i dels hàbits culturals de les famílies. La FiM Vila-seca vol potenciar la qualitat i l’exigència artística
d’aquest tipus de propostes i esdevenir un espai de referència per a aquest segment de l’escena.
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El programa professional
La FiM Vila-seca reneix aquest 2021 com a esdeveniment professional amb vocació de servei al sector. Vol
contribuir a dinamitzar el mercat de la música en directe, facilitar la feina dels professionals i millorar les
oportunitats artístiques i comercials de grups i companyies. Enguany ofereix un programa d’activitats professionals en format híbrid, virtual i presencial, per respondre a les limitacions però també a les oportunitats
que ens ofereix la situació sanitària.
El programa professional tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de Maig, durant els quals es realitzaran pitchings, speed
meetings, una taula rodona, presentacions i mentories express en format virtual i showcases i presentacions de projectes i novetats de manera presencial. L'àrea PRO de la FiM es concentrarà al Castell de
Vila-seca, amb espai interior i exterior dissenyat per a la trobada i l'intercanvi distès entre professionals,
accessible durant tota la fira i amb totes les mesures de prevenció i higiene garantides.
En paraules de Martí Marfà, director artístic: “Creiem que el sector té ganes i necessitat de trobar-se i de veure
en directe les propostes que s’han gestat durant aquest any de recolliment. La FiM vol fer-ho possible de
manera segura i amb itineraris per als diversos perfils professionals: mànagers, programadors, artistes emergents i responsables d’iniciatives de suport al talent i la creació”
Tant l’acreditació professional a la FiM Vila-seca com la inscripció a les activitats són gratuïtes i es poden
demanar únicament a través del web www.fim.cat.
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Els 10 destacats de la FiM Vila-seca

1
2
3

La FiM, Fira de Música emergent i
familiar de Vila-seca torna després de
5 anys durant 3 dies, del 7 al 9 de
maig de 2021
La FiM Vila-seca comptarà amb un
total de 6 escenaris situats al Castell
de Vila-seca (dos), al Parc de la Formiga, l’Auditori Josep Carreras, l’Auditori
Alcalde Josep Malaperia i el teatre El
Centru.
La fira de música emergent i familiar
ha programat 34 propostes musicals
que faran 38 actuacions d’un total de
535 projectes musicals que han
participar en la convocatòria artística.

6
7
8
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La programació de la FiM Vila-seca
incorpora un 56% de propostes
liderades o formades per dones.
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Un 25% de les formacions musicals
o companyies provenen de Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
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El line-up de la fira de Vila-seca oferirà
10 estrenes absolutes, 17 presentacions de nous àlbums i 8 nou espectacles.
Martí Marfà, gestor cultural especialitzat en música, projectes socials i
programes d’acompanyament artístic
és el nou director artístic de la FiM
Vila-seca.

Vila-seca espera convocar a més de
200 professionals de la indústria de
la música com ara programadors de
sales i festivals, tècnics de cultura,
mànagers, gestors culturals i altres
agents del sector.
El programa professional de la FiM
Vila-seca oferirà una desena d’activitats exclusives i variades entre les
que trobem: pitchings, speed meetings, mentories express i showcases.

La FiM Vila-seca ha estat organitzada
per l’Ajuntament de Vila-seca i amb
el suport de la Diputació de Tarragona
i juntament amb l’equip de direcció
artística, producció tècnica i artística i
comunicació. Tots ells coordinats per
Martí Marfà, director artístic de la FiM
Vila-seca.
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Direcció artística: Martí Marfà

Martí Marfà es, de la mà de Tramoia produccions, el nou director artístic de la fira de Vila-seca.
Marfà és gestor cultural especialitzat en música, projectes socials i programes d’acompanyament artístic.
Compta amb una trajectòria polifacètica, a cavall entre els sectors públic, privat i el Tercer Sector, en els
àmbits de la programació musical, la producció tècnica, la direcció artística i la gestió de projectes.
Del 2012 al 2017 va liderar els projectes socials del Taller de Músics, a més de coordinar diverses produccions
musicals. En aquesta etapa destaquen els projectes Taller Obert i Cabal Musical, que combina acompanyament artístic al talent emergent i inclusió social. La iniciativa va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona 2016, i
n’han sorgit noms com Balkan Paradise Orchestra, Raquel Lúa o Monique Makon.
Ha treballat al Servei Educatiu de L’Auditori, institució de referència en la producció d’espectacles familiars de
música. Des del 2017 és tècnic de cultura de l’Ajuntament de Mataró, des d’on codissenya la programació
musical de la festa major de Les Santes, que va obtenir una nominació als premis ARC 2019.
Ha realitzat feines de consultoria i gestió de projectes per a la Fira Mediterrània de Manresa, La Casa Musicale de Perpinyà, Tramoia Produccions Culturals i Foment de la Rumba Catalana. En destaquen les tasques de
direcció de produccions musicals amb músics emergents, assessorament en la programació de cicles i
festivals, disseny d’accions educatives i de difusió cultural, i treball artístic amb col·lectius desfavorits. El 2013
i 2014 va col·laborar amb la FiM, en la programació dels escenaris de rumba catalana.
Anteriorment també s’ha de dedicat a la recerca en temes de música popular i moderna, amb diversos programes d’investigació de la Generalitat de Catalunya i de la mà de la Universitat de Barcelona, la University of St
Andrews i la Université de Perpignan Via Domitia.
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La imatge gràfica
Amb el lema “Reinicia la FiM”, la fira de Vila-seca torna al mapa de grans esdeveniments culturals dels país
amb una imatge gràfica vitalista, moderna i per a tots els públics.
L’estudi barceloní Coure ha estat l’encarregat de crear la imatge de l’edició 2021 de la FiM Vila-seca. Coure
és un estudi de disseny especialitzat amb branding i direcció d'art per l’àmbit cultural que treballa universos
visuals frescos i contemporanis mitjançant il·lustració, tipografia i altres recursos gràfics.
Segons Coure “hem descompost les paraules i les sigles FiM i a partir d’aquí ham creat una mena de joc de
construcció o tangram de peces geomètriques per portar la fira a un univers visual amable i accessible alhora
que amb molta personalitat”. Amb aquesta deconstrucció visual la fira expressa la idea de tornar a començar
o reset.
La identitat corporativa de la FiM, creada durant l’any passat, va ser desenvolupada pel dissenyador i fotògraf
Frederic Navarro.
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Espais de la FiM
La FiM Vila-seca tindrà 6 espais de programació que escamparan la música arreu d’ubicacions interiors i exteriors de la població. El Castell de Vila-seca serà l’epicentre de l’activitat professional i també acollirà un escenari gran i un altre de format mijtà. El Castell, està íntimament lligat a la història de la ciutat. Símbol de la vila,
l’edifici està documentat des del segle XII. Al seu torn, l’Auditori Josep Carreras acollirà espectacles interiors
a la seva sala gran i a la Sala Alcalde Josep Malapeira. La sala de teatre El Centru i el Parc de la Formiga completaran el mapa escènic de la FiM 2021.
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Programació Artística
ANABEL LEE

Tipus: emergent
Presenten: Anabel Lee
Idioma: castellà
Estil: punk pop
Procedència: Terrassa
Dia / Hora: 8 Maig / 18h
Escenari: Parc de la Formiga

Anabel Lee és una banda de Terrassa que debuta amb un primer LP
homònim en el qual fan gala d'un so amb una clara inspiració en els
sons post-punk i new wave dels millors anys de la música britànica.
Cançons que sonen directes, sense adorns ni floritures, amb un so
rabiós i urgent, que indueixen a corejar-les i a ballar-les. Les perfectes
cançons que resulten carn de canó d'un directe irresistible.

ARIANA ABECASIS

Tipus: emergent
Presenta: Adiós, no es para siempre
Estil: urbana, trap, electrònica, latin
Idioma: castellà, anglès
Procedència: Seu d’Urgell / Barcelona
Dia / Hora: 8 Maig / 19h
Escenari: Castell - Escenari Gran

En un context en el qual cada vegada serveix de menys l'ús de les

etiquetes i dels estils musicals, sorgeix la música d'Ariana Abecasis.
Amb un estil personal, eclèctic i únic, Ariana Becasis presenta Adiós, no
es para siempre, un primer disc en el qual fusiona el soul electrònic

minimalista, amb el trap i el latin. Un disc que destaca per la contundència amb la qual la proposta es presenta, sense fissures i amb una
qualitat aclaparadora.

B1N0

Tipus: emergent
Presenten: bi (ESTRENA)
Estil: electrònica, pop, r&b
Idioma: anglès i català
Procedència: La Bisbal de L'Empordà
Dia / Hora: 7 Maig / 19:30h
Escenari: Castell - Escenari Gran

Per a entendre l'escenari on b1n0 concep i dóna vida a les seves
cançons haurem de viatjar a zones del nostre cervell on les paraules
són colors i on els nostres pensaments s'expandeixen i es contreuen de
manera infinita, en espiral, una vegada i una altra. El duo format per
Emili Bosch i Malcus Codolà, continua el seu llegat amb bi, el seu nou
EP, on trobarem cançons més rodones, més directes, que potser s'allunyen de l'etiqueta més purista de l'electrònica, però que obren camí a una
utopia on els gèneres musicals es desdibuixen.
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Programació Artística
BOFIRAX

Tipus: emergent
Presenta: Decades
Estil: electrònica
Idioma: anglès i instrumental
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 7 Maig / 13h
Escenari: Àrea Professional

Bofirax és el projecte del multiinstrumentista Adrià Serarols, en el qual
combina sintetitzadors, beats, veus i guitarres per a construir capa a
capa cançons en les quals conviuen en total harmonia l'electrònica i els
sons orgànics. Decades és el seu nou Ep, on fa gala de les seves
composicions minimalistes i preciosistes, que esculpeixen peces
musicals d'una forma minuciosa, elegant, en les quals perdre's a través
de la immensitat dels sons i de les textures generades.

CARAMELO A KILO

Tipus: emergent
Presenten: Caramelo a Kilo Live
Estil: música llatina
Idioma: castellà
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 8 Maig / 13:30h
Escenari: Castell - Escenari Petit

Si barregem sons que venen de Veneçuela, Colòmbia, l'Argentina i de
Barcelona, sota la tutela incansable de la música cubana, trobarem la
perfecta amalgama que encarna Caramelo a Kilo. La banda, formada
per les germanes Ahylin i Ahyvin Bruno, Lucia Fumero i Mafe Ramírez,
abasta estils com el son, el bolero, el chachachá i la salsa, encara que
la mescla de les seves diferents personalitats fa que aquests gèneres es
fusionin amb tota naturalitat i que ens transportin a un viatge pel Carib.

CARLOTA FLÂNEUR

Tipus: emergent
Presenta: Brains
Estil: indie pop
Idioma: anglès
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 7 Maig / 19:30h
Escenari: Parc de la Formiga

Carlota Flâneur es presenta per primer cop amb Brains, un EP debut on
ens mostra un univers càlid, on els sentiments i els pensaments es
manifesten sense filtres, amb senzillesa i amb amor i on no fa falta
aparentar sinó que és suficient amb ser-hi, amb existir. Carlota Flâneur
fa cançons pop que resulten delicades i impecables i que apel·len a una
dolçor nostàlgica. Tota una paleta de colors pastels on Carlota es mou
amb lleugeresa i amb una evident seguretat.
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Programació Artística
CELISTIA

Tipus: emergent
Presentan: Flores sin Jardín (ESTRENA)
Estil: psicodelia, pop
Idioma: castellà
Procedència: Tarragona
Dia / Hora: 8 Maig / 13:30h
Escenari: Parc de la Formiga

Celistia expliquen que la seva creació va ser una casualitat, una sort de
trobada en acabar els mesos de confinament. Després d'haver tocat en
diferents formacions, Pau Angulo, David Cobo i Pablo Vidal van decidir
comprovar quines cançons podrien fer junts. El que va succeir ja és part
d'una realitat de cançons englobades en Flores sin Jardín, el seu primer
disc. Cançons que van sorgir del seu amor per l'experimentació i que
ara encarnen peces irrebatibles hereves de la psicodelia i del pop del
segle XX.

CINE NURIA

Tipus: emergent
Estil: pop electrònic
Presenten: Año Luz (ESTRENA)
Idioma: català i castellà
Procedència: Mataró
Dia / Hora: 8 Maig / 11:30h
Escenari: Castell - Escenari Petit

Cine Nuria, el duo format per Fernando Herrero i Leo Rey, són fidels
militants d'un dream pop lleuger, atractiu i refinat, que s'inspira en el cel
i en la imatge bucòlica de la mar mediterrània i que s'expressa
mitjançant senzilles guitarres i melodies que resplendeixen. Año Luz, el
seu nou EP, és una nova mostra de talent, en la qual ens parlen de la
lluentor i la cruesa de les relacions humanes a través dels seus ritmes
pop.

CLARA POCH I MARÇAL CALVET
Tipus: emergent
Presenten: Fortuna
Idioma: castellà i català
Estil: performance
Procedència: Sant Celoni
Dia / Hora: 8 Maig / 12:30h
Escenari: Auditori Josep Carreras

Clara Poch i Marçal Calvet fan el gir artístic més contundent de la seva
carrera i surten de la seva zona de confort professional (Mumusic
Circus) per deslligar-se de la seva pròpia etiqueta dins del sector
escènic, explorant així un nou format d'expressió que transforma el filó
de la seva trajectòria artística. Ara ens presenten Fortuna, un concert
performatiu que es construeix a través d'un llenguatge multidisciplinar
on música i gest es confonen i manifesten una forma d'encarar el procés
de transformació social en què vivim actualment.
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Programació Artística
COMBOS DEL CONSERVATORI DE VILA-SECA
Tipus: emergent
Estil: Latin, moderna
Procedència: Vila-seca
Dia / Hora: 8 Maig / 11h
Escenari: Parc de la Formiga

L’Aula de Música Afrocubana i Música Moderna del Conservatori de
Vila-seca neix amb el propòsit de complementar una formació transversal en l’àmbit de la creació, dels ritmes, del treball com a conjunt instrumental, treballant amb instruments no habituals per als alumnes, des de
l’òrbita de la música afrocubana, de la música llatina i de la música
moderna. L’Aula està formada per quatre grups amb alumnat d’entre els
12 i els 18 anys.

COMPANYIA YTUQUEPINTAS
Tipus: familiar
Presenten: Jojo
Procedència: Mataró
Dia / Hora: 8 Maig / 18:30h
Escenari: Auditori Josep Carreras

Jojo és una preciosa proposta escènica de poesia visual, sense text,
inspirada en un orangutan de la selva de Borneo que va ser caçat de
molt petit i condemnat a una vida en captivitat. L’espectacle, que combina música en directe, manipulació de titelles de gran format i dibuixos
amb sorra, ens convida a reflexionar sobre la fragilitat de l’ecosistema a
través d’una mirada de respecte cap a la natura i, al mateix temps,
rendeix homenatge al Jojo, convertit avui en un símbol de la lluita contra
el maltractament animal.

DANI LÓPEZ QUARTET

Tipus: emergent
Presenten: El que fan les coses quan no les mires (ESTRENA)
Estil: jazz, electrònica, contemporània
Idioma: català
Procedència: Olot
Dia / Hora: 7 Maig / 11:00h
Escenari: Àrea Professional

Dani López Quartet és un projecte que navega entre diversos mons
musicals com el jazz, la música electrònica, la música contemporània i

la música de cambra. Les cançons sorgeixen de la mirada atenta del

compositor envers el món i la vida quotidiana, de la qual extreu el material que transforma en la seva música. Per a aquesta aventura, Dani

López s’ha acompanyat de Alejandro Esperanza al piano i sintetitzador,

Vic Moliner al contrabaix i sintetitzador de baixos i Andreu Moreno a la
bateria i SPD.
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GEBRE

Tipus: emergent
Presenten: Riu Amunt (ESTRENA)
Estil: indie pop-rock
Idioma: català
Procedència: Flix / Barcelona
Dia / Hora: 8 Maig / 20h
Escenari: Parc de la Formiga

La música de Gebre oscil·la entre melodies pop assolellades i guitarres
punxants, amb molta energia, d'aquestes que recorden al millor indie
rock dels noranta. I entre riffs de guitarres sobresurt la veu, que ens
parla de les vivències del dia a dia, fent un homenatge al mateix pas del
temps. L’Aleix Ferrús, l’Adrià González, el Dani Cervera i el Llorenç
Coca formen Gebre i ens presenten Riu Amunt, el seu primer LP.

KIDS FROM MARS

Tipus: emergent
Presenten: 18 (ESTRENA)
Estil: urbana, pop, indie
Idioma: anglès, castellà, català
Procedència: Blanes
Dia / Hora: 7 Maig / 20:30h
Escenari: Parc de la Formiga

Com el seu nom indica, Kids from Mars semblen arribats d'un altre
planeta. Malgrat la seva curta edat, es decanten per un estil que barreja
el indie, el pop i l'electrònica, però sense deixar de costat l'escena
urbana, en la qual també es mouen de forma molt còmoda. Amb diversos hits manufacturats i diversos milers de legions de fans no sols
sorprèn la seva música, també ho fa la seguretat amb la qual Kids from
Mars es mouen en l'escenari. Ara arriba el seu esperat disc de debut,
18, en el qual continuen fent gala de cançons enèrgiques i extremadament madures.

KOEMAN

Tipus: emergent
Presenten: Formentera (ESTRENA)
Estil: pop
Idioma: català
Procedència: Reus
Dia / Hora: 8 Maig / 11h
Escenari: Àrea Professional

Koeman utilitzen en la seva música la fórmula secreta i magistral, aquella que mai falla: cançons pop amb un envoltori electrònic, amb tornades
que enganxen, i amb tres minuts de lletres que parlen de tu, però que al
mateix temps parlen de tots nosaltres. Cançons per ballar amb els
amics, cantar a la dutxa o simplement per desconnectar i gaudir de la
perfecta harmonia.
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Programació Artística
LA BOTZINA

Tipus: familiar
Presenta: Ventolera
Públic: A partir de 2 anys
Procedència: Vallès Oriental
Dia / Hora: 8 Maig /17:30h
Escenari: Sala de teatre “El Centru”

Ventolera, el nou espectacle de la companyia La Botzina, és un concert
didàctic que té per objectiu principal tractar la diversitat dels instruments
de vent. A partir d’una barreja de petits jocs, contes i més sorpreses, van
presentant una desena d’instruments: flauta, clarinet, bombardí, saxo…
Tota una representació de la família del vent amb la qual ofereixen un
espectacle engrescador, divertit i didàctic.

LA CURIOSA

Tipus: familiar
Presenta: MUUUUN (ESTRENA)
Públic: De 3 a 8 anys
Procedència: Cardedeu
Dia / Hora: 7 Maig / 10h (primer passi) - 11:30h (segon passi)
Escenari: Sala de teatre “El Centru”

MUUUUN és un espectacle que sorgeix del joc, de l'exploració i de la
cerca, sense paraules, d'un llenguatge comú. Mitjançant la música i la
llum que ofereix un projector utilitzat amb diferents materials, es van
creant imatges i desenvolupant històries, que són fruit de la musicalitat,
els colors i les formes.

LA TRESCA I LA VERDESCA

Tipus: familiar
Presenten: Maquinaigües [SHOWCASE PRO]
Idioma: català
Recomanat per a tota la família
Procedència: Badalona
Dia / Hora: 7 Maig / 15:30h
Escenari: Àrea Professional

La Tresca i la Verdesca és un grup de música per a tota la família que
aposta pels espectacles de creació i per un repertori amb cançons de
composició pròpia. Ara, ens presenten Maquinaigües, el seu nou disc,
que recull cançons creades per honorar les vides d’alguns homes i
també d’algunes dones que van treballar perquè l'aigua, aquest bé tan
preuat, arribés a les llars de bona part de la ciutat de Barcelona i la seva
rodalia.extremadament madures.
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LES ANXOVETES

Tipus: familiar
Presenten: Ondina
Recomanat de 5 a 9 anys
Idioma: català i castellà
Procedència: Girona
Dia / Hora: 8 Maig /12:30h
Escenari: Castell - Escenari gran

Ondina és un conte musicat i alhora un concert teatralitzat que explica
la història de tres germanes que vivien a la muntanya, però enyoraven
molt el mar, ja que havien nascut allà. El seu pare era mariner i va morir
en una tempesta mentre pescava. Llavors la mare, plena de tristesa, és
quan va decidir que ja no volia saber res més del mar i es va endur les
seves tres filles a viure a la muntanya. En aquest viatge les tres germanes redescobreixen el món de l'havanera i tot allò que l'envolta: les
barques, els mocadors blancs, les tavernes, l'avi que va anar a Cuba, el
rom cremat... i moltes coses més!

LIA SAMPAI

Tipus: emergent
Presenta: Amagatalls de llum
Estil: folk, cançó
Idioma: català
Procedència: Barcelona / Tortosa
Dia / Hora: 7 Maig /19:30h
Escenari: Auditori - Sala Malapeira

La cantautora Lia Sampai presenta el segon treball, Amagatalls de llum,
en el qual s’acompanya del guitarrista Adrià Pagès i on construeixen
relats des de la senzillesa i la complicitat. A més de la veu i la guitarra,
han incorporat instruments de corda i guitarres elèctriques per ampliar la
seva sonoritat, aconseguint, si encara és possible, una expressivitat
molt més precisa que enalteix cada paraula.

LUCIA FUMERO

Tipus: emergent
Presenta: Universo normal
Idioma: castellà i català
Estil: jazz
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 7 Maig / 18h
Escenari: Castell - Escenari petit

La música de Lucia Fumero està influenciada per estils d’arreu i és,
d’aquesta manera, com aconsegueix un caràcter propi, amb molta
vitalitat i aire fresc. Habitual pianista d’altres formacions, ara estrena el
seu propi projecte amb Universo normal, el seu primer disc, on s’arrela
al folklore, però, on al mateix temps, es transforma a través d’un bagatge que ha consolidat mitjançant la música clàssica i el jazz.
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MARCEL I JÚLIA

Tipus: emergent
Presenten: En Òrbita
Estil: world, fusió, rumba
Idioma: català, portuguès, castellà
Procedència: Manlleu
Dia / Hora: 8 Maig / 20:30h
Escenari: Castell - Escenari gran

L'ex-cantant i compositor de Txarango i la seva companya de viatge,
han arrelat amb els anys, fonamentant sense pressa el seu creixement
musical, que ara floreix amb força amb un nou projecte que s'enlaira
amb el disc En òrbita. D’una manera alegre, Marcel i Júlia ens conviden
a reflexionar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat d'un model de
societat que viu allunyada dels cicles naturals de la vida.

MARIA LA BLANCO

Tipus: emergent
Presenta: Cantautora
Estil: fusió, cançó, latin, flamenc
Idioma: castellà i català
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 8 Maig / 17h
Escenari: Castell - Escenari petit

La música de Maria La Blanco presenta una varietat d'influències
musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el
flamenc, amb pinzellades de bossa nova o funk. Cantautora, el seu
primer disc, recopila cançons que evoquen felicitat i eufòria, però també
dubtes i conflictes, al mateix temps que reivindiquen temes socials, com
la diversitat i la igualtat. Tot això amb una exquisida naturalitat que es
reflecteix tant en les lletres com en la música, la interpretació i la personalitat de Maria La Blanco.

MONKEY JANE

Tipus: emergent
Presenta: Silent Noise (ESTRENA)
Idioma: anglès
Estil: folk pop
Procedència: Tarragona
Dia / Hora: 9 Maig / 13:30h
Escenari: Parc de la Formiga

Monkey Jane explora mitjançant les seves cançons tots els vessants del

folk, des del més enèrgic i emotiu, fins a l'acústic, més melòdic, fràgil i

trencadís. Silent Noise és el seu nou treball que es proveeix d'estones

íntimes amb la natura fent possible unes cançons que són una finestra
al seu jo interior. Un disc que busca l'expressió pura de l'ànima a través
de la música, on Monkey Jane comparteix un moment introspectiu amb
tots els oients.
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Programació Artística
ONE, TWO, FREE...FOLK!

Presenten: One, Two, Free... folk!
Tipus: familiar
Recomanat per a tota la família
Idioma: català, castellà, anglès, Italià
Procedència: El Maresme / Barcelona
Dia / Hora: 7 Maig/ 19h
Escenari: Auditori Josep Carreras

One, Two, Free... folk! és el viatge d’un grup de músics de carrer, així
com d’altres personatges com el cap de l’estació, que coincideixen en
una estació de tren dels EUA en diferents moments històrics del segle
XX. Però també és un espectacle per viatgers, un musical de carrer amb
un repertori clàssic del folk anglosaxó. Aquest repertori, versionat amb
diverses llengües i estils com el soul, el reggae o el country, és un recull
de cançons folk reivindicatives d’autors com Peter Seeger, Bob Dylan o
Simon and Garfunkel.

PELS MÉS MENUTS

Presenten: Söns
Tipus: familiar
Recomanat de 0 a 3 anys
Instrumental
Procedència: Girona
Dia / Hora: 8 Maig / 11h (primer passi) - 12h (segon passi) - 13h (tercer passi)
Escenari: Sala de teatre “El Centru”

Sota una atmosfera onírica, rústica, i circense, Söns pels més Menuts,
vol ser una experiència sensorial per als nadons de casa i les seves
famílies, amb un format on la proximitat el farà especial, proper i màgic.
El repertori musical serà un recorregut per clàssics de Shostakovich,
Bach, Debussy, Ravel, Satie i també per peces actuals que faran de
banda sonora d’un espai on la poesia sonora i visual es faran realitat.

PETIT TALLER DE CANÇONS

Presenten: La Veu de la Terra (ESTRENA)
Tipus: familiar
Recomanat per a tota la família
Idioma: català
Procedència: Reus
Dia / Hora: 9 Maig / 11h
Escenari: Parc de la Formiga

La Veu de la Terra és un espectacle en el qual s’intenta dotar al nostre
planeta de paraules per poder explicar-nos com se sent. A través de les
cançons, el planeta expressa diversos sentiments que l’angoixen i ens
explica què hem de fer per aturar la seva destrucció. La Veu de la Terra
compta amb la participació de cors escolars i d'adults del territori que
expliquen com haurem de reparar tants segles d’abusos al nostre únic
planeta.
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POL BORDAS

Presenta: Pol Bordas (ESTRENA)
Tipus: emergent
Estil: trap, urbana
Idioma: català
Procedència: Girona
Dia / Hora: 7 Maig / 12h
Escenari: Àrea Professional

Pol Bordas és un artista polivalent, polifacètic i innovador. Les seves
influències van des del jazz al trap, passant pel rock i el funk i sense
deixar de costat la música clàssica. De tot aquest compendi d’influències, surt la música urbana de Pol Bordas. Unes cançons per ballar i
cantar, però també per aturar-se i pensar.

PORTO BELLO

Presenten: La Llei Universal (ESTRENA)
Tipus: emergent
Estil: pop-rock festiu
Idioma: català, castellà, anglès, francès
Procedència: Altafulla
Dia / Hora: 7 Maig / 21h
Escenari: Castell -Escenari gran

Sembla que Porto Bello han trobat l’equilibri perfecte entre la música
electrònica i el pop, i així ho demostren al seu nou disc, La Llei Universal. Un disc nascut per fer somiar, imaginar, relaxar-se amb melodies i
ritmes flotants que d'un moment a l'altre es transformen portant-nos a
saltar amb els braços enlaire. Porto Bello continuen llaurant la seva
trajectòria al ritme frenètic i festiu de les cançons de La Llei Universal.

PULMON BEATBOX

Presenta: Flow (My hip-hop story)
Tipus: familiar
Recomanat a partir de 10 anys
Idioma: Diversos
Procedència: Sant Cugat del Vallès
Dia / Hora: 7 Maig / 10h (primer passi) - 12:30h (segon passi)
Escenari: Auditori Josep Carreras

Dani Lleonart, conegut com a Pulmon Beatbox, és avui dia un dels
màxims exponents del beatbox nacional. Va descobrir el human beatbox
als carrers de Barcelona quan tenia quinze anys i la passió que sentia
per aquesta disciplina el va portar a fer-ne una forma de vida. Ara ens
presenta Flow (My hip-hop story), el seu nou espectacle. Un crit de
llibertat basat en fets reals on mitjançant els ritmes i els versos, ens
explica un viatge pel món del Hip Hop.
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SAMBACH

Presenten: Capítol 1 (ESTRENA a Catalunya)
Tipus: emergent
Estil: jazz, Fusió, Contemporània
Idioma: Diversos
Procedència: Terrassa
Dia / Hora: 8 Maig / 19:30h
Escenari: Auditori - Josep Malapeira

Sambach, el trio format per Pol Oñate, Carolina Alabau i Marina Sala,
ens proposa un viatge de paraula i música: de la Sevilla de Lorca, fins
als carrers de Sao Paulo en temps de dictadura, passant pel París de
Piaf, el Berlín dels anys 30 o les platges a les quals canta Dorival
Caymmi. Tota una odissea sensorial, que ens porta d'una banda a l'altra,
travessant oceans i fronteres.

SAMFAINA DE COLORS

Presenten: Andròmines
Tipus: familiar
Recomanat de 3 a 8 anys
Idioma: català
Procedència: Argelaguer
Dia / Hora: 7 Maig / 17:30h
Escenari: Sala de teatre “El Centru”

Andròmines és la darrera creació de Samfaina de Colors, que aposta
per una posada en escena conceptual i crea una atmosfera sonora que
permet a l’espectador sentir i emmirallar-se en els records de la seva
infantesa. Es tracta d’un espectacle poètic que ens parla de la fugacitat
del temps, de tots els records, de com sols en un sospir, ens hem fet
grans.

TUTTI FAN PIU

Presenten: Tutti fan piu
Tipus: familiar
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 8 Maig / 10:30h
Escenari: Àrea Professional

Tutti fan piu és un espectacle on ànecs, gallines, lloros, estruços i
pingüins, o el que és el mateix, ocells que volen, que neden i que corren,
cantaran i ballaran al ritme de músiques d’èpoques i estils ben diferents.
Melodies que, com les aus, viatgen i ens conviden a descobrir racons
d’arreu del món. Obres de Txaikovski, Saint- Saëns, Grouya, Zequinha
de Abreu, Jaime Silva, Neuza Teixeira, The Beatles, de la clàssica al
jazz, passant pel pop o la bossa nova per musicar aquest viatge global.
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XIULA

Presenten: Big Chicken
Tipus: familiar
Recomanat per a tota la família
Idioma: català
Procedència: Barcelona
Dia / Hora: 9 Maig / 12h
Escenari: Castell - Escenari gran

Xiula presenta la seva nova proposta terapèutica familiar, Big Chicken,

un espectacle que pretén fer viure un moment festiu i de celebració

combinant la música, les dinàmiques i una posada en escena fresca i
amb sentit de l’humor. Un espectacle que es viu i que està basat en

experiències reals i de la vida quotidiana d’infants i d’adults. Una
particular manera de gaudir de la música familiar del moment, a través
dels jocs, del ball i de l’humor.

21

Acreditació
Pots sol·licitar la teva acreditació professional a travès de:
https://www.fim.cat/professionals/acreditacio-professional/
Pots sol·licitar la teva acreditació de premsa a travès de:
https://www.fim.cat/premsa/acreditacio/
També ens pots enviar un correu a
comunicacio@fim.cat

Contacte
Ana López
premsa@fim.cat
+34 655 308 649
Yolanda Jiménez
comunicacio@fim.cat
+34 609 616 201

Xarxes
Web
Instagram @fimvilaseca_
Twitter @Fimvilaseca_
Facebook @fimvilaseca
Youtube
Spotify
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