
Més de 50 concerts i un dia més a la FiM Vila-seca 2023

La FiM Vila-seca es posiciona com l’esdeveniment de
referència de la música emergent i els espectacles musicals
familiars a Catalunya.

Vila-seca, 23 de març de 2023. La FiM, fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, encara una

nova edició del 4 al 7 de maig, ampliant un dia més la seva durada i posicionant-se com a cita

professional referent del sector musical a Catalunya. La FiM Vila-seca ha programat per a la seva 19a

edició 42 propostes musicals que faran fins a 52 actuacions a 8 escenaris de la ciutat tarragonina.

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, que ha recordat la gratuïtat de tots els concerts, ha posat en valor

el gran treball realitzat per l'equip tècnic del certamen i la implicació de l'equip de voluntaris de la

FiM. D’altra banda, la regidora de Cultura, Manuela Moya, ha relacionat algunes de les novetats de la

fira d'enguany, com són la incorporació de dos nous escenaris: el de la plaça de Voltes i el del Celler

de Vila-seca. També ha destacat les propostes de Km. 0 i les aliances que aquest any fan eixamplar,

encara més, l'abast de la fira.

Sota el lema “On tot comença”, la programació de la FiM d'enguany és més arriscada que mai. En la

secció emergent, s'ha apostat per noms desconeguts, s'han acollit propostes innovadores i s'ha

donat espai a escenes musicals invisibilitzades. En la secció familiar i tots públics, s'han començat a

assajar fórmules de suport a la creació, s'han programat formacions amb músics molt joves i s'ha

apostat per companyies noves. La FiM Vila-seca 2023 renova el seu compromís amb la feminització

dels escenaris, amb un 65% de propostes liderades o formades per dones. I a més, aquesta edició

inclou propostes formades per persones no binàries i per persones racialitzades.

Tal com el director artístic de la FiM, Martí Marfà, explica: “La FiM és l'ocasió per a un primer concert

davant de públic professional, per a l'estrena del disc de debut, per a la presentació d'un nou

espectacle, per iniciar-se en l'ofici de mànager, per descobrir propostes musicals, per encetar una

gira, per trobar representant, per incorporar nous grups al roster, per estrenar-se en l'experiència

d'anar a un concert en família, per establir noves aliances i complicitats, per començar la temporada

de concerts i cultura a l'aire lliure… La FiM pot ser on tot comença”

Amas, Bewis de la Rosa, BOYE, Eloi Duran, Esther, Figa Flawas, Hugo Arán, Julia Amor, KLK, La Maria,

La Prenda Roja, Las Bajas Pasiones, Magalí Datzira, Masta Quba, Meli Perea, Microhomes, Miranda

Fernández, Pale Moon, Pértiga DJs, Remei de Ca la Fresca, Saphie Wells, Sara Terraza, Socunbohemio

Sybille's on Jupiter i Uxue, conformen la programació de música emergent de l’edició 2023.



Les propostes per a tots els públics de 2princesesbarbudes, Ambauka, Aquafonia, Big Band de

Granollers, Cia CapGira, Cia Matito, El Pony Menut, Inspira Teatre, La Clika, Les dues estacions de

Vivaldi, OMAC Juvenil, Orkestrònia, Queralt Albinyana Blues Trio, Ramonets, The Hanfris Quartet,

Woodbeats, completen la programació artística que suma fins a 42 bandes i companyies.

La FiM Vila-seca 2023 acollirà la 4a edició del concurs KLK, on poden participar totes les noves

propostes de música urbana feta en català. Després de les tres primeres edicions a Amposta (2020),

Lleida (2021) i Reus (2022), el dissabte 6 de maig, dins de la programació oficial de la FiM Vila-seca,

KLK celebrarà la seva 4a edició.

La programació artística de la FIM es completa amb la Programació OFF, curada pel Conservatori de

Vila-seca i per l’Associació Rodautors, on també participaran grups locals de Vila-seca de diferents

estils i formacions. Aquestes actuacions tindran lloc a la Plaça de Voltes, al Parc de la Formiga i pels

carrers de Vila-seca del 6 al 7 de maig.

La programació artística

La programació de músiques emergents portarà a Vila-seca propostes d’estils molt variats, amb un

tarannà molt més arriscat i més innovador. En aquest sentit, trobem propostes com l’experimentació

d’Amas, l’electro rap queer de Las Bajas Pasiones i la barreja entre l'electrònica i el flamenco de La

Prenda Roja o de Miranda Fernández. Una edició més, el rap i les músiques més urbanes tenen

molta presència a la programació, així doncs trobem artistes com ara Bewis de la Rosa i el seu Rap

Rural, BOYE i la seva aproximació indie festiva al hip-hop, Masta Quba com a representant del rap

combatiu més clàssic i Meli Perea, que també introdueix els ritmes llatins en la seva música. En

aquest mateix context trobem als Figa Flawas, guanyadors del Sona9 2022, que presenten el seu trap

festiu. Com a abanderats del pop trobem propostes més intimistes com la d’Eloi Duran i

Socunbohemio i més enèrgiques com la de Pale Moon, Sybille’s on Jupiter i Microhomes, amb

permís de Remei de Ca La Fresca, que aporta la necessària dosi de rock i de psicodèlia. Noms com el

de Magalí Datzira, Shapie Wells, Sara Terraza i Uxue, encapçalen els espectacles amb una naturalesa

més soul, sense deixar de banda el ritmes jazz o l’estil mediterrani. La worldmusic queda

representada per Hugo Arán, ferm defensor de la bossanova i de la cançó d’autor. Des del País

Valencià arriben les propostes d’ESTHER i La Maria, la primera amb una aposta pel pop més

contemporani, i la segona per una revisió en clau contemporània del cant d’estil valencià. Per últim,

des d’Andorra arriba Julia Amor amb el seu estil que balla entre el synth i dream pop. En el ventall de

punxadiscos trobem a nicole.aiff, Lupita i JANUX, que aportaran als seus respectius plats una gran

varietat d’estils, que van des de l’afrobeat al house passant pel nu-jazz.

Al planter d’espectacles musicals familiars i per a tots els públics trobem algunes estrenes, com

poden ser el rock festiu d’Ambauka, amb el seu nou espectacle Peti qui Peti!, El Pony Menut, la nova

proposta familiar de la banda de folk El Pony Pisador, Transatlàntic de l’OMAC Juvenil, amb un

recorregut per la música de ball d’anada i tornada interpretada amb instrumentació tradicional, i La



Clika ja és aquí, la nova cantata de Cases de la Música en format de concert familiar. Entre les

propostes per als més petits i més petites trobem Sotabosc, l’espectacle de sons orgànics d’Inspira

Teatre i Aquafonia, un concert de Pau Elias fet amb ampolles, llums i colors. Companyies com

Anacrusa Produccions amb Les Dues Estacions de Vivaldi i la Cia Capgira amb Rebobina! seran les

encarregades d’acostar la música clàssica i de tots els temps al públic familiar, mentre que la Big

Band de Granollers i Queralt Albinyana Blues Trio farà això mateixamb el jazz i el blues

respectivament. 2princesesbarbudes oferiràun petit tast del seu nou disc Som i serem, on

s’aproximen al món dels insectes i Matito Cia ens presenta Quan el sol se’n va a la posta, un viatge en

clau tradicional on es canta a la vida i a les experiències viscudes. Els valencians Ramonets son els

responsables de l’aterratge del punk rock per als infants i al seu concert Flipa! aseguren una alta dosi

de distorsió de guitarres. Les veus a capella de The Hanfris Quartet estaran presents amb

BARBERSHOW i també hi haurà lloc per al claqué i la percussió corporal de la mà de la companyia

Woodbeats i el seu espectacle La Gran Fuga! Per últim, Orkrestònia, la instal·lació interactiva amb

instruments musicals creada per La Cresta, ens farà creadors i protagonistes d’un viatge sonor molt

personal.

Els espais

El Castell de Vila-seca tornarà a l’epicentre d’activitat musical i professional però, 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,

Magatzem Cal Perera i la Plaça de Voltes. Com a novetat, enguany s’estrena com a escenari de la

FiM Vila-seca el Celler de Vila-seca, un espai de divulgació del coneixement del territori i de la

cultura vitivinícola però també de la cultura i dels espectacles escènics. Hi haurà un total de vuit

escenaris pels quals desfilaran totes les propostes artístiques escollides per a aquesta edició.

Programa professional

Les activitats professionals tindran lloc del dijous 4 al dissabte 6 de maig. Totes les propostes i espais

són d’accés lliure per a les professionals acreditades. El programa professional de la FiM Vila-seca

2023, ofereix una selecció acurada de showcases i espectacles musicals, amb un nombre destacat

d’estrenes i novetats. A més, compta amb reunions ràpides, pitchings, mentories exprés, espais de

networking i totes les facilitats de l’Àrea PRO del Castell de Vila-seca. Enguany l’activitat

professional de la FiM inclou un programa específic adreçat a professionals emergents del sector de

la música, especialment mànagers, bookers i estudiants de gestió musical, que s’organitza de la mà

de l'Àrea de Mercats de l'ICEC i sota la seva marca d'internacionalització Catalan Arts. Per primera

vegada, la FiM Vila-seca acollirà la trobada semestral de programadors i programadores que es

convoca per presentar l’eina Programa.cat i les propostes recomanades per la Comissió Assessora.

Arran de la voluntat de la FiM Vila-seca d'establir col·laboracions amb institucions i agents culturals

dels territoris de parla catalana per reforçar el seu paper vertebrador de l’escena musical emergent,



en aquesta edició de 2023 s’ha signat un acord amb el Ministeri de Cultura i Esports del Govern

d’Andorra per promoure la presència a la FiM Vila-seca de propostes musicals procedents del país

pirinenc. En aquesta mateixa direcció, la FiM Vila-seca ha signat un acord amb la Fira Trovam, la fira

valenciana de la música, per a facilitar l’intercanvi i difusió de propostes musicals catalanes i

valencianes. Per continuar sumant esforços per donar projecció i centralitat al territori, l'Ajuntament

de Vila-seca i l’Ajuntament de Falset han formalitzat un acord de col·laboració pel qual part de les

propostes musicals de la Fira del Vi seran programades per la FiM Vila-seca. En l’àmbit internacional,

s'han establert complicitats amb la Strasbourg Music Week, una nova fira musical francesa dedicada

a la música emergent. I s'ha establert també un acord de col·laboració amb l'Aphonica, festival de

música de Banyoles declarat d'alt interès cultural.

Les Antenes de Talent

La FiM Vila-seca també disposa d’una xarxa d’Antenes de Talent, una sèrie d’aliances arreu del

territori amb iniciatives, institucions i entitats dedicades a donar suport al talent i la creació

emergents. Aquest any, projectes com Sona9, Fabra i Coats. Fàbrica de Creació, KLK, ESMUC,

Monocicle, Estrats de Ponent i Maleducats s’han afegit al llistat d’Antenes de Talent que col·laboren

amb la FiM Vila-seca, sumant un total de 28 dispositius: Aiguamoll Música, Cabal Musical, Cases de

la Música, Centre Cultural Albareda, Concurs de Música de Badalona, Conservatori Liceu,

Conservatori de Música de Vila-seca, Desconnecta. Mostra de Música Jove, Espai Jove Boca Nord,

Hospisona, Horta Cançó d'Autor, Festival Brot, La Marfà. Centre de Creació Musical, Music

Mentoring, Lapsus, Operació Paki, Portautors/es, Rodautors, Cal Gras. Residència d'artistes, Taller de

Músics, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, Monocicle, Sona9, Fabra i Coats. Fàbrica de Creació de

Barcelona, KLK, ESMUC, Estrats i Festival Maleducats.

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.

Descarrega el dossier de premsa: https://www.fim.cat/premsa/notes-de-premsa/

Descarrega fotos d’artistes i altres materials gràfics: https://www.fim.cat/premsa/material-grafic/

Contacte Premsa FiM Vila-seca

Yolanda Jiménez: - comunicacio@fim.cat - +34 609 616 201

Ana López – premsa@fim.cat - +34 655 308 649

Ajuntament de Vila-seca

Josep Papió - jpapio@vila-seca.cat - +34 977 30 93 00

https://www.fim.cat/premsa/notes-de-premsa/
https://www.fim.cat/premsa/material-grafic/



