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Oques Grasses Entrades exhaurides al Palau Sant Jordi
Oques Grasses han marcat el pas durant els últims anys esdevenint un fenomen català sense precedents després de convertirse en la primera banda creada al segle XXI amb un repertori plenament en català que ha omplert el Palau Sant Jordi amb
17.000 persones. El seu talent personal i intransferible, les seves lletres curatives i els seus ritmes corporis que arrosseguen
masses a la pista de ball, col·leccionen guardons i discos d’or des que varen publicar al 2019 Fans del Sol i en varen posar
la cirereta de la consolidació total amb la natural evolució del seu últim disc A tope amb la vida. La cirereta també d’un pastís
les espelmes del qual han bufat durant el 2022 amb la gira especial del seu desè aniversari, que ha conclòs al Palau Sant
Jordi amb sold out. Enguany, Oques Grasses es tornen a tancar a l’estudi per sorprendre’ns de nou amb un nou treball
discogràfic.

Stay Homas

Nou disc i nova gira 2023

Ja fa tres anys que Stay Homas varen enamorar milions de persones de tot el món i guanyar el reconeixement d’artistes com
Rubén Blades, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Michael Bublé. A dia d’avui, Stay Homas ja són una banda referencial i un
dels grups emergents més consolidats del panorama musical estatal i internacional. Amb un disc i dues mixtapes d'exquisida
producció sota el braç i amb dues gires que els han portat pels escenaris i festivals més importants dels Països Catalans,
d'Espanya i d'Europa, el format sextet de Stay Homas també té un dels millors directes del país i un repertori que deixa
petjada en la memòria i el cor de la gent. Després d'un exitós 2022 girant Here2Play, el grup es prepara per llençar el seu
segon disc d'estudi amb un tour que passarà per escenaris nacionals, estatals i internacionals. S'aproxima un tour que
passarà per grans escenaris com ara el Cruïlla, el Pirata Rock o el Festival de Cap Roig
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Els Catarres Nous hits i nova gira 2023
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 del pop nacional, aconseguint fites històriques que han marcat un abans i un després en
la música en català contemporània, com ara un disc d'or per la venda de més de 20.000 còpies de Big Bang, onze premis
Enderrock, quatre premis ARC i dos premis Disc Català de l'any. Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; un gran
cap de cartell. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, la banda osonenca ha tornat a brillar amb tota la força amb el
seu nou disc Diamants, que no para d'exhaurir localitats i repartir felicitat arreu del territori català. Al 2023 Els Catarres ens
regalaran més sorpreses en forma de cançons i d'una nova i inèdita gira pels Països Catalans.

Buhos

Nou disc i nova gira 2023

Buhos són el grup festiu referencial i un dels grans caps de cartell dels Països Catalans. Han aconseguit fidelitzar un públic
que ja supera l'esfereïdora xifra de 200 mil seguidors a les xarxes, centenars de milers d’oients mensuals a Spotify i més de
40 milions de reproduccions a YouTube (aconseguint un disc d'or per ‘Volcans’). Buhos es coronen com un dels grans noms
del moment en l’àmbit nacional i l’estatal, destacant per la seva autenticitat sobre els escenaris. Després de tres anys sense
treure un llarga durada posterior a El dia de la victòria, i havent girat pels Països Catalans i per festivals espanyols com el
SonríasBaixas, el grup del Penedès surt de l'estudi amb un dels discos més esperats i una gira de presentació que encendrà
els escenaris d'arreu, estrentant-se al Festival Strenes de Girona.
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Suu Nous hits i nova gira 2023
Amb una personalitat desbordant i una veu única, avui Suu és una de les millors compositores i una de les cares més visibles
de la nova fornada de músics catalans i espanyols del gènere pop-indie i de la lluita per a l'empoderament de la dona. Si
amb el primer disc el seu talent ja ens va sorprendre i amb segon, produït per Carlos Sadness, va saber fer-se amb un lloc
imprescindible a l'escena, amb el seu últim disc, Karaoke, l'artista ha traspassat fronteres. S'ha guanyat la consideració del
públic, la crítica i la resta de companys, demostrant també el seu gran carisma sobre els escenaris i a les xarxes socials. Amb
un 2022 estel·lar presentant Karaoke, estrenat a un Palau de la Música ple, la catalana ha passejat el seu talent pels
principals festivals nacionals i estatals. Suu emprèn un 2023 amb més novetats discogràfiques i una nova gira que s'estrenarà
a la Sala Apolo de Barcelona en el marc del Guitar Bcn y a la sala Ocho y Medio de Madrid.

Lildami

Nou disc i nova gira 2023

Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i amb una intensa trajectòria, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la
música urbana cantada en català. És l’únic artista de l’escena que ha guanyat el Premi Cerverí a Millor lletra i dues vegades
consecutives el Premi Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. Amb dos anys molt prolífics a nivell
creatiu, publicant Viatge en espiral i la mixtape Cal Damià, Lildami ha estat capaç de compaginar la seva faceta com a
artista de directes, tocant per més d'una vuitantena de llocs, amb la d'organitzador del primer festival internacional de música
urbana a Catalunya, el Maleducats, i la de jurat de la primera edició del tan popular talent show de TV3, "Eufòria". Sentirem
a parlar d'ell aquest 2023, ja que Lildami es troba produint el que serà el seu tercer disc.
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La Fúmiga Nous hits i nova gira 2023
La Fúmiga ha fet una punyent entrada en el panorama musical català. El seu primer disc, Espremedors, ha aconseguit
milions de reproduccions a les plataformes digitals i els ha valgut el Premi Carles Santos IVC atorgat pel públic i el Premi
Ovidi a Millor àlbum de mestissatge. Amb el seu darrer treball, Fotosíntesi, publicat al 2021, La Fúmiga arrasa amb la seva
proposta festiva i engrescadora on interpel·la els joves amb ritmes i lletres que s'acaben convertint en himnes. Per aquests
motius no és d'estranyar que els valencians s'hagin convertit en un dels grups preferits per ocupar els caps de cartell de més
d'una quarantena de programacions durant el 2022, incloent-hi els principals festivals i festes majors d'arreu del principat. El
2023 seguirem sentint els seus vents surfejant els millors ritmes i lletres sobre l'escenari, perquè ens sorprendran amb nous
singles i una nova gira.

Triquell

Disc debut i gira en directe 2023

Cesc Triquell és un dels noms més coneguts de la nova fornada de músics catalans gràcies a la seva estel·lar participació al talent show
de TV3, “Eufòria”, al qual va quedar en segona posició. Des de l’adolescència la música ha estat el seu motor vital, una passió que
durant la pandèmia la va professionalitzar convertint-se en el compositor, l'intèrpret i el productor que és avui. Els fruits del seu talent
surten a la llum aquest 2023 amb un disc debut que es mou entre el pop i la música urbana i que es presenta aquesta primavera al
Festival Strenes, a la Llotja de Lleida, al Tarraco Arena i a la Sala Apolo, seguit d'una gira que recorrerà els principals escenaris
catalans.
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Meritxell Neddermann

Nous temes i nova gira 2023

Criada en un entorn de músics i formada per les millors escoles musicals catalanes i nord-americanes, el ritme i les melodies corren
per les venes de Meritxell Neddermann amb una sensibilitat afilada com poques. En el seu àlbum debut, In the Backyard of the Castle,
afloren la seva versatilitat i la destresa en el piano i en la veu, arribant a destil·lar el so fins a trobar-ne un de propi, intimista i eteri,
clarament marcat per la barreja de gèneres (música clàssica, jazz, funky i indie) i l’experimentació amb loops, pedals i vocoder.
Malgrat publicar el seu disc el mateix dia en què s’anunciava l’estat d’alarma, res no l’ha aturada a l’hora de presentar-lo en directe.
Amb una gira de més de dos anys que l'ha portada a tocar arreu dels Països Catalans i posant un parèntesi al seu projecte personal al
mes d'abril, durant el 2022 l'artista s'ha convertit en la pianista de la gira internacional de Jorge Drexler i ha realitzat dues petites gires
pròpies a Amèrica Llatina i a Alemanya. Aquest 2023, Meritxell Neddermann ens presenta una gira exclusiva de 10 concerts amb
motiu de la presentació del que serà el seu segon disc d'estudi, que sortirà a la llum al setembre.

Habla de mí en presente Nous hits del grup revelació
Ja has sentit a parlar de la boy band sensible de moda? El grup revelació del 2022 ens va sorprendre a tots amb el seu
primer disc Vivir más, on descobrien l'essència del seu projecte: la technorumba. Aquest quintet conformat per músics
d'origen català, francès i alemany ens presenten una proposta que uneix el techno berlinès amb la rumba catalana i que ens
convida a tots a deixar-nos anar i ballar com mai ho havíem fet, tot reflexionant amb les seves lletres existencialistes. Després
d'una primera gira exitosa, que els ha portat a tocar als principals festivals catalans, tant indies com festius, a les Illes Balears
o a la capital alemanya, Habla de mí en presente segueixen captivant-nos amb la seva nova mixtape, Ring Ring Compilation
(Halley Records, 2022) que presentaran en els escenaris, com ara el del Vida Festival.
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Sergi Carbonell Disc debut 2023
El co-fundador i compositor de Txarango Sergi Carbonell ens presenta el seu projecte en solitari allunyat de la música festiva
que ens tenia acostumats i ens convida a un sorprenent viatge cap a un univers poètic ple de sonoritats delicades i sensibles.
Amb referències com Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens, Carbonell publica el seu primer àlbum, Refugi, que serà
presentat durant aquest 2023 amb un format banda i una deliciosa posada en escena amb una gira que recorrerà els
principals escenaris dels Països Catalans, començant per l'Auditori de Girona i l'Auditori de Barcelona.
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Marcel i Júlia

Nou disc i nova gira 2023

L'antic cantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara (Tito), i Júlia Arrey han plantat les llavors d'una banda alegre i
constructiva, de gran èxit, que amb el seu últim disc En òrbita va ser guardonada amb el Disc Català de l'any. Amb una gira
iniciada el 2021, estrenant-se a la Sala Barts de Barcelona amb entrades exhaurides, Marcel i Júlia han seguit visitant els
pobles i les ciutats dels Països Catalans al llarg del 2022, passant per festivals com el Cruïlla, les Festes de la Mercè o el
Canet Rock. La banda presenta nou disc i gira al 2023 i segueix apostant per lletres que desperten l'amor i obren consciències
per a un món i una societat millors.
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Koers Nou disc i nova gira 2023
Ja ho diu el seu nom en Afrikaans: Koers significa ritme, ritme en les cançons i ritme en el seu projecte musical. Després de la
publicació d'Unbroken al 2019 i de That Day dos anys després, el grup de reggae lleidatà s'aventura amb la fusió de nous
gèneres publicant "El teu amor" (2022), el primer single del seu tercer disc d'estudi que veu la llum a finals del mateix any.
Kelly Isaiah, el guanyador de La Voz 2020, juntament amb una nova formació sobre l'escenari, emprenen una gira prèvia al
llançament que els ha portat per escenaris de tota Catalunya. Aquest 2023 Jamaica i Catalunya s'uneixen de nou en aquest
projecte especiat amb pop, funky, gospel i soul per fer-nos vibrar una temporada més amb el seu so i la seva posada en
escena genuïna i inimitable.

El Niño de la Hipoteca
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El Niño de la Hipoteca (alter ego) de Guiu Cortés) ha estat tota una revolució al món de la música i un dels pioners, en
aquest país, del format artista multitasca que s'autoedita, s'autoprodueix i s'autogestiona. És conegut tant per les seves idees
trencadores a l'hora de difondre la música com per les seves cançons. Després de molts anys explorant el seu propi projecte i
reinventant-se constantment, Guiu Cortés ha trobat un so centrat en el rock en totes les seves variants, amb una banda de
grans músics com Ferrán Exceso, i amb cançons cada cop més directes, contundents i amb la mateixa frescor a les lletres que
ha tingut sempre. Una proposta ideal per a escenaris grans que necessiten projectes que facin saltar a la gent, com ja s'ha
vist a festivals com Viña Rock, Cabo de Plata, Sonorama, Rabolagartija; o espais com Circo Price, La Riviera a Madrid o
L'Auditori a Barcelona.
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Tiken Jah Fakoly
Tiken Jah Fakoly és la gran veu del reggae internacional i un dels artistes més respectats d'Àfrica. Durant els últims anys,
aquest artista "dioula" ha aconseguit realitzar un dels seus somnis: convertir-se en una estrella del reggae africà. La seva
pertinència, la seva audàcia i la seva impaciència li van permetre guanyar-se el reconeixement no només a Costa Marfil, sinó
també a la resta dels països francòfons. A França, els seus discos Françafrique i Coup de Gueule van arribar a ser disc d'or.
El 2003 va ser guardonat amb un Victorie de la Musique.

Grupo Compay Segundo
Amb el nom actual de Grupo Compay Segundo, com a homenatge a la seva memòria, els músics que el van acompanyar en
el seu periple triomfal per tota Europa, Japó, Estats Units, Canadà, Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà i el Carib en la realització
d’aquesta proesa cultural, avui es consagren a preservar i enriquir amb absoluta fidelitat les aportacions del Patriarca de los
Soneros. El Grupo Compay Segundo y sus Muchachos va ser creat el 1955 per Francisco Repilado Muñoz, després de la
separació del duo Los Compadres, fundat per ell l’any 1942 juntament amb Lorenzo Hierrezuelo.
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Morcheeba
Morcheeba són llegenda viva. Des de 1995, han venut més de 10 milions d'àlbums i han recorregut el món pels festivals,
sales i auditoris més importants. Amb una de les veus més reconeixibles de la planeta, escoltar les seves cançons suaus i
dolces combinades amb la guitarra psicodèlica és una experiència inoblidable i fascinant.L'últim treball de Morcheeba, Blaze
Away, es va publicar el 2018 i els va portar a una extensa gira mundial omplint sales com Razzmatazz i La Riviera. Sens
dubte, és una de les millors apostes pels programadors aquest 2023.

Elvis Costello
Elvis Costello ha marcat la història de la música, essent un referent del rock i el new wave britànics dels setanta, juntament
amb artistes com Ian Dury o Nick Lowe. Amb els seus 66 anys, 50 anys de carrera i havent tret el seu últim disc al 2018, Look
Now, Costello segueix oferint un directe de la més alta qualitat i elegància, repassant els seus hits més clàssics com ‘She' o
‘Alison’. Els anys no passen pels gats vells de la música perquè la seva obra és eterna. Elvis Costello és més actual que mai.
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Molotov Jukebox
Els londinencs Molotov Jukebox són una formació com cap altra. Han viatjat per tot el món amb les seves actuacions i
acumulat centenars d'aparicions a festivals com Glastonbury, Eurosonic i Womad. L'actriu internacionalment aclamada
Natalia Tena encapçala la banda de sis integrants amb la seva veu principal contagiosa i sensual, el seu acordió recolzat per
un violí balcànic, una poderosa trompeta llatina i una secció rítmica palpitant que fa que la multitud es mogui a cada
espectacle estrident. Amb el seu últim àlbum Tropical Gypsy, seguint l'èxit del seu debut Carnival Flower, donant nom al seu
gènere únic (anomenat 'gyp-step' pels seus milers de fans), Molotov Jukebox demostren una vegada més que ballar no té
fronteres.

Salif Keita
Conegut com La veu d'or d'Àfrica, Salif Keita ha estat a l'avantguarda de la música de Mali moderna durant més de 40 anys.
Mestre dels ritmes d'Àfrica occidental,i un dels pares fundadors d el'afro-pop, Keita és conegut mundialment per les seves
inoblidables actuacions en directe, per la seva veu formidable i per les seves cançons carregades d'emocions.
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