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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 25 països i quatre continents.
Després de l’espectacular rebuda del seu tercer disc, “El cor de la
terra”, amb col·laboracions de The Cat Empire, Manu Chao, Jarabe
de Palo, Safari Children’s Choir o EKO Camp, Txarango aquest 2019
començarà a preparar el que serà el seu quart disc d’estudi.

/txarangooficial

@txarango

@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
de nou el públic i hagin seguit batent rècords d’assistència a tots
els seus concerts amb el seu nou disc “Tots els meus principis”,
aquest 2019 estrenen nova gira per a arrasar amb els seus èxits
de nou amb tot.
/elscatarres

@elscatarres

@elscatarres

veure video

www.elscatarres.cat
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BUHOS
Sense cap mena de dubte, Buhos ha estat el grup revelació del
2018. 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 ho avalen i els ubica al pòdium
dels artistes amb més ‘likes’. El seu nou 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.

/buhos

@buhosoficial

@buhosoficial

veure video

www.buhos.cat

ITACA BAND
Després d’un centenar de concerts amb el seu últim treball “Explosiva”, aquest 2019 Itaca Band presenta nou disc i nova gira.
La seva clara i incontestable consolidació com un dels grans de
l’escena mestissa barcelonina, nacional, estatal i internacional
converteix aquest nou llançament com un dels més esperats
de l’any. Itaca Band és una explosió de bona música, d’himnes i
ritmes contundents que els fan connectar amb el públic des de
la primera nota a cada concert i que els converteix en sinònim
d’entrades exhaurides. Els seus concerts es converteixen en un
complet karaoke, però més enllà de la seva proposta festiva, en
les seves lletres Itaca Band és també reivindicació, transformació
social i un ampli espectre emocional i existencial. El 2019 és el
seu any, no te’ls perdis.

/itacaband

@ItacaBand

@itacaband

veure video

www.itacaband.com
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KOERS
El seu primer disc publicat el 2018, “Unbroken”, sonant a les
principals ràdios i televisions, els ha situat com els representants nacionals del reggae estatal amb més projecció del moment. Un disc i gira de debut per emmarcar que ha apropat
la seva proposta a centenars de milers de persones fent-los
esdevenir, fins i tot, els compositors i intèrprets de la cançó
de l’estiu de TV3 del 2018. 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 de més
d’arrel, que juntament amb el missatge vitalista de les seves
lletres són la marca de la casa. Un combo de 10 components
d’una gran qualitat que fa vibrar i emocionar a un públic fidel
que ja omple pavellons per a gaudir-los i que canta al uníson
tots els seus temes. Aquest 2019 publicaran nou EP i estrenaran nova gira. Sense cap mena de dubte, els lleidatans Koers
seran una de les bandes més destacades d’aquesta temporada.
/koersritmo

/KoersReggaeBand

KoersReggae.band

veure vídeo

www.koersreggaeband.com

LILDAMI
Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, un cantant de rap/
trap en català, que destaca per un missatge positiu allunyat de
l’estereotip de drogues o violència. Llicenciat en disseny industrial,
a aquest coco creatiu també li brollen lletres intel·ligents, punyents
i iròniques d’altíssima destresa, que acompanya dels millors beats.
Ja l’avalen com a referent de la música urbana de Catalunya 2M
de visualitzacions al Youtube i 12K de subscriptors, fet pel qual
ha deixat la seva feina a la Seat i ha decidit fer volar el seu talent
‘IMPARABLA’ en el món de la música. I creieu-nos, ha pres la millor
decisió i ho agraïm com a amants del seu art. Aquest any presenta
un disc i una gira de presentació prometedors com cap. Sí, als
PPCC també tenim escena rap/trap en català, i de la millor. Us
presentem la punta de llança: Lildami.

/Lildamiboi

@Lildamiboi

veure vídeo
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SUU
La Suu ja és una de les promeses catalanes més seguides i
escoltades de l’actualitat. Després de triomfar a les xarxes
socials a través del seu canal de Youtube i d’Instagram, on
ja acumula més de 53.700 seguidors, per petició popular
arriba el seu esperadíssim primer disc, “Natural” (Halley
Records, 2018). L’èxit assolit a través dels seus canals s’explica per la seva naturalitat, pel seu particular timbre de
veu i pel seu do innat per a la composició, virtuts que l’han
dut a publicar un disc sense filtres a on estils com el pop,
el reggae, l’ska, el calypso o la rumba es barregen amb
una força i amb una personalitat inimitables. Les festes
més importants del país ja compten amb ella dins de les
seves programacions. Dona’t el plaer de descobrir-la.

/tontaca13

@tontaca13

@tontaca13

veure video

GERMA NEGRE
Si algú preguntés quin grup representa millor l’essència d’una
Festa Major, 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 i ballables. Perversió de les lletres i arranjaments explosius, creen un espai popular perquè suïn d’alegria
tots els tipus de públic. Set banyolins sobre l’escenari, un cap gros
de la Moreneta, ball, somriures, tornades enganxoses, rotllanes i
titius, fan dels seus directes una autèntica revetlla. Germà Negre
presenten el seu nou disc “Molt de porc i poca salsitxa”, una gira
que acumula un èxit imparable.

/GermaNegre

@GermaNegre

@Germanegreband

veure video

www.germanegre.cat
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ANIMAL
Des que Animal va irrompre el 2016 i va assolir amb un sol any les
majors quotes d’èxit a les quals pot accedir un grup dels PPCC,
Animal ha esdevingut un imprescindible de l’escena musical catalana. Més de 200 concerts trepitjant els principals festivals, milers de seguidors, arribar a milions de reproduccions pels seus
videoclips i esdevenir el número 1 als rànquings radiofònics, són
algunes de les dades que ho demostren amb contundència i que
s’han reblat amb el seu segon llarga durada “La Melodia del foc”.
Animal no tan sols és festa. Animal és un septet que ha conformat una nova manera d’entendre el pop i la revetlla, sumant-hi
essències del folk, rock, reggae i soul, que juntament amb el seu
contundent i enèrgic directe el fa una proposta única per a tots
els públics.

/animalgrup

@animalgrup

@animalgrup

veure video

www.animalweb.cat

ASPENCAT
Aspencat són el grup català més important del País Valencià. Ja
ha passat més d’una dècada des que la banda va 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 els anys i incorporar els seus temes a l’imaginari col·lectiu català i estatal els ha convertit en profetes musicals
i ideològics als Països Catalans, amb una llista de festivals i sales
europees a l’esquena difícil d’igualar. Els de la Marina han decidit
posar punt i a part a la seva història i actualment no està oberta
la seva contractació.

/AspencatOficial

@AspencatOficial

@AspencatOficial

veure video

www.aspencat.org
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EL DILUVI
El moment de salut del panorama musical al País Valencià
s’ha d’entendre amb grups indispensables com EL DILUVI,
present i futur de la música dels Països Catalans, amb una
curta biografia que no els ha impedit en els darrers dos
anys trepitjar bona part del territori amb més de 150 concerts.
Aquest 2019 tornen amb nou disc, el seu 4t LP, carregat
amb el seu mestissatge mediterrani on el folk, la cúmbia,
el reggae i la rumba es conjuguen amb festiva precisió en
l’ampli ventall de lo tradicional. Tot això amb uns textos
contundents en vers a lo polític, l’amor, i lo quotidià, i sempre amb l’Ovidi com a referent!

/elDiluviOficial

/el_Diluvi

/el_Diluvi

veure vídeo

www.eldiluvi.cat/es

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 frontman. 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 2019 seguirà per tots els escenaris d’arreu de l’Estat i presentant singles nous a través de
les xarxes socials.

/ElNinoDeLaHipoteca

@nendelahipoteca

@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

