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TXARANGO
Txarango és un fenomen sense precedents que ja s’ha consolidat com un dels projectes musicals més transcendentals de la
història de la música del nostre país. Txarango és música festiva,
de qualitat i amb missatge. Un grup amb una enorme capacitat de comunicar i d’emocionar. La seva poesia i la seva fusió de
música caribenya, llatina i mediterrània amb una denominació
d’origen clarament catalana, unida a l’energia i a la passió dels
seus directes, és el que els fa connectar immediatament amb un
públic que no deixa de desbordar recintes amb localitats exhaurides. Txarango és el grup amb repertori en català amb la carrera
musical més consolidada a l’estranger, havent girat per més de
23 països i quatre continents. Després de l’espectacular rebuda
del seu tercer disc, “El cor de la terra” (DiscMedi, 2017), amb
col·laboracions de The Cat Empire, Manu Chao, Jarabe de Palo,
Safari Children’s Choir o EKO Camp, Txarango aquest 2018 farà
els últims concerts d’aquesta gira nacional i internacional abans
del seu comiat.

/txarangooficial

@txarango

veure video

www.txarango.com

ELS CATARRES
L’actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es
podria entendre sense Els Catarres. La banda és responsable del
ressorgiment de la música festiva a les nostres festes i ha aconseguit fites històriques que han marcat un abans i un després en
la mesura d’èxit dels grups catalans. Han estat la primera banda
en actiu que oferint un concert en solitari omple les 4600 localitats del Sant Jordi Club i la primera a exhaurir 7000 entrades,
omplint set sales de Barcelona en tan sols dues setmanes quan
va acomiadar la seva anterior gira. Per si no fos poc, han estat
guardonats amb un disc d’or per les seves vendes discogràfiques i les seves gires han esdevingut internacionals. Els Catarres
són un grup únic, irrepetible i ja icònic, que més enllà d’haver-se
guanyat un lloc a l’Enciclopèdia, aquest 2018 torna amb nou disc
i nova gira per a arrasar amb els seus èxits de nou amb tot.
/elscatarres

@elscatarres

veure video

www.elscatarres.cat
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BUHOS
Present i futur del panorama musical català, Buhos és un dels
grups festius referencials dels Països Catalans. Un públic fidel
que ja supera els 100.000 seguidors a les seves principals xarxes
digitals i un anterior disc, el ‘Lluna Plena’, que s’ha mantingut
imbatible en els cims de les principals llistes d’èxit de la radiofórmula o com un dels més escoltats a Spotify i Youtube del país.
Buhos s’ha consolidat com un cap de cartell habitual en els festivals i festes més remarcables del Principat i com un dels grans
noms del moment. Aquest any 2018 presenten nou disc i nova
gira, i els principals festivals ja compten amb la seva participació.

/buhos

@buhosoficial

veure video

www.buhos.cat

ANIMAL
Animal s’ha consolidat com una de les apostes més fortes als Països Catalans.
Els milers de seguidors a les xarxes socials, els més de 150 concerts amb un sol disc, arribar a milions de visualitzacions amb els
seus primers singles, ser número u a les llistes radiofòniques i
tocar als principals festivals i festes del país ho avalen amb contundència.
Un septet que barreja sonoritats pop, folk, rock, reggae, soul,
que juntament amb la seva fórmula festiva conformen un so propi que fa de cada concert d’Animal un esdeveniment únic per a
tots els públics.
Després del gran èxit assolit amb “Més enllà de les paraules”
(Halley Records, 2016), aquest 2018 presenta un nou disc i una
nova gira que no et pots perdre.

/animalgrup

@animalgrup

veure video

www.animalweb.cat
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GERMÀ NEGRE
Si algú preguntés quin grup representa millor l’essència d’una Festa Major imbatible, la resposta sense
cap mena de dubte és Germà Negre. La seva fórmula és una selecció de tot tipus d’adaptacions de
cançons tradicionals i populars, plenes d’arranjaments propis i amb un clar aire festiu. Perversió de
les lletres i arranjaments explosius, creen un espai
popular perquè suïn d’alegria tots els tipus de públic. Sis banyolins sobre l’escenari, un cap gros de
la Moreneta, ball, somriures, tornades enganxoses,
rotllanes i titius, fan dels seus directes una autèntica
revetlla. Després d’un any lluny dels escenaris amb
l’excepció del Clownia Festival, Germà Negre tornen
el pròxim 2018 amb nou disc i nova gira.

/GermaNegre

@GermaNegre

veure video

www.germanegre.cat

ASPENCAT
Aspencat són el grup català més important del País Valencià. Ja
ha passat més d’una dècada des que Apencat van aparèixer per
primer cop a un escenari. I això tan sols pot succeir si el públic ho
reclama així. Deu anys de reivindicació rítmica amb un combo de
ska i reggae que s’alterna amb bases de l’electrònica més potent.
Els directes d’Aspencat no tenen treva, són pura apoteosi, potencia i dinamisme que pocs projectes poden igualar. Una banda de
9 components que a poc a poc, s’han convertit en profetes musicals i ideològics als Països Catalans amb una llista de festivals i
sales europees a l’esquena difícil d’igualar. Aquest 2018, els de la
Marina han decidit posar punt i a part a la seva història i s’acomiadaran dels escenaris de manera indefinida.

/AspencatOficial

@AspencatOficial

veure video

www.aspencat.org
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ATUPA
Atupa són el grup més jove i amb més projecció del País
Valencià. Un quartet que proposa una barreja explosiva
de músiques urbanes amb grans pilars: les veus del hip
hop i les bases electròniques més ballables, influenciades
pel rap més clàssic fins a l’electrònica, el rock, el trap,
el pop o el dancehall. Cada cançó esdevé un repte on
juguen amb els estils musicals base del projecte per a
dur-los a l’essència més atupera. Després de girar pels
Països Catalans amb el seu primer disc “Quasi res porta el
diari” (Autoeditat, 2016), es preparen per presentar-nos
novetats el pròxim 2018.

/atupagrup

@Atupa_Oficial

veure video

www.atupa.net

ITACA BAND
Itaca Band és un referent de la música festiva als Països Catalans.
“Explosiva” (Halley Records, 2017) és el seu últim disc i la seva
clara i incontestable consolidació com un dels grans de l’escena mestissa barcelonina, nacional, estatal i internacional. Una explosió de bona música, himnes i ritmes contundents que els fan
connectar amb el públic des de la primera nota a cada concert.
Concerts que es converteixen en un complet karaoke. A banda de
festa i ritme, en les seves lletres Itaca Band és també reivindicació,
transformació social i un ampli espectre emocional i existencial.
Amb la seva nova gira tornen als escenaris més grans del país amb
més energia que mai per a demostrar que són l’actualitat del seu
gènere i un dels millors grups per a programar aquest 2018.

/itacaband

@ItacaBand

veure video

www.itacaband.com
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KOERS
Koers és el grup nacional de reggae amb més projecció del moment. Koers en llengua afrikaans vol dir ritme, i és que no es queden curts. Groove, New Wave, Dub, Pop i Rock es mesclen amb la
seva essència Reggae més root, que juntament amb el missatge
vitalista de les seves lletres són la marca de la casa. “Unbroken”
(Halley Records, 2017) és la seva primera referència discogràfica
oficial i neix del desig de reivindicar la relació amb la naturalesa
i la part més essencial de l’ésser humà. Una banda de 8 components que fa vibrar i emocionar a un públic fidel que ja es compta
per milers. Sense cap mena de dubte, els lleidatans Koers seran
una de les bandes més destacades del 2018.

/koersritmo

/KoersReggaeBand

veure vídeo

www.koersreggaeband.com

EL NIÑO DE LA
HIPOTECA & LOS RATONES
Un artista total i animal escènic. Cantayoutuber, showman o
col·laborador radiofònic són algunes de les moltes facetes que
conformen la perfecció d’en Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca,
com un dels millors front man. La banda fa anys que no edita un
disc, però amb tot i això, gira darrere gira, penja el cartell d’entrades exhaurides a tot arreu on va. Els seus fans, que es compten per desenes de milers, saben a més a més que quan El Niño
s’uneix a la seva banda, el seu directe és imparable i demolidor,
una festa catàrtica de rock imperdible i amb riures assegurats. El
Niño de la Hipoteca no para mai i durant aquest 2018 seguirà per
tots els escenaris d’arreu de l’Estat i presentant singles nous a
través de les xarxes socials.

/ElNinoDeLaHipoteca

@nendelahipoteca

veure video

www.ndlhrecords.com.es
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També us pot interessar LIZARDQUEEN MUSIC:
ANÍMIC
FERRAN PALAU
GEMMA HUMET
LA IAIA
MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
NÚRIA GRAHAM

