


21 AGOST · DIVENDRES

21 AGOST · DIVENDRES

22.00 h “Port Bo” · L’Escala

24.00 h “Xeic!” · Terres de l’Ebre

Plaça de la Granadella · Gratuït

Plaça de la Granadella · Gratuït

Reconegut grup d’Havaneres amb una llar-
ga trajectòria plena d’èxits.
Durant les diferents etapes del grup s’han 
enregistrat 23 discos amb més de 220 te-
mes diferents. El repertori heretat en gran 
part dels vells cantaires de Calella, està for-
mat per havaneres clàssiques i noves, val-
sos mariners, balades, boleros, sardanes, 
cançó catalana, etc

En l’actualitat el grup el formen, Alfons Ca-
rreras (Fonso) tenor, Irineo Ferrer (Mineu) 
baríton i Carles Casanovas veu baixa, gui-
tarra i direcció musical. 

El grup Xeic! la banda de Rasquera de les 
Terres de l’Ebre presentarà en directe els 
temes del nou disc SOM cinquè treball dis-
cogràfic del grup el qual respon a la neces-
sitat de reaccionar davant la realitat actual 
del país. Xeic! escampa arreu un crit reivin-
dicatiu de combat i un afany de llibertat.

Som omple els escenaris amb un directe 
elèctric i potent. Festa i reivindicació a parts 
iguals seran les coordenades del concert 
de la Granadella.

Aquest darrer treball integra tretze cançons 
plenes d’energia que demostren la gran 
maduresa que ha assolit el grup després de 
més de deu anys sobre els escenaris.
Aquest disc compta amb les col·labora-
cions del músic Joan Rovira i l’escriptor An-
dreu Carranza.

22ENA EDICIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR I
TRADICIONAL CATALANA DE LA GRANADELLA



22 AGOST · DISSABTE

22 AGOST · DISSABTE

22.00 h “Ballugall” · Ses Illes

24.00 h  “els Moix” · País Valencià

Plaça de la Granadella · Gratuït

Plaça de la Granadella · Gratuït

Grup que neix a Pollença (2011) amb la 
idea de recuperar les músiques tradicionals 
de les Illes. Després del seu primer disc  
Rodamón (2014) ara estan amb el projec-
te d’editar un segon disc “Anam pel món” 
del que ja ha sortit un primer senzill amb la 
cançó de l’estiu.
El seu repertori musical combina la música 
tradicional de ses illes amb cançons de 
nova creació (Pròpies del grup) que 
segueixen l’estil propi de les músiques del 
cançoner popular balear. 
Ballugall no només fa temes de ball de pagès. 
La seva intenció és tenir un repertori de 
músiques tradicionals del món i de la cultu-
ra popular de ses illes.
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Mox guanyadors del Concurs Sons de la 
Mediterrània Presenten el disc Palifonies
Música amb estil des de l’Horta de València. 
El seu últim disc s’anomena Palifonies
(autoedició, 2013), en el qual han intentat 
fondre el cant d’estil valencià amb la seva
forma d’entendre el rock and roll.

Estils tradicionals valencians com ara la 
riberenca o les albaes han estat transfor-
mats per la seva particular visió de la música.

El nexe d’unió de les cançons que conformen 
el disc Palifonies ha estat l’intent de fusió 
d’una part de la música popular va-
lenciana (cant d’estil) amb l’estil propi que 
Moix ha creat al llarg dels seus més de 15 
anys de trajectòria.



23 AGOST · DIUMENGE

22 AGOST · DIUMENGE

13.00 h “Vents de Riella” · Agramunt · Terres de Lleida

17.00 h  “22 Strings Quartet” · Tarragona i Barcelona

Plaça de la Granadella · Gratuït

Centre Cívic · Gratuït

Cobla Vents de RIella, cobla nascuda a 
Agramunt Fruit de la fusió de la cobla Riella 
i la cobla Quatre Vents.
Impulsa un projecte musical engrescador 
oferint un repertori de les sardanes que 
més agraden als balladors d’aquesta dansa 
tradicional catalana.

Entre danses i cants populars les guitarres 
de Maria Pilar Ramon, Giancarlo Scevola i 
Miriam Paretas, acompanyats al contrabaix 
de Juan Carlos Buchán ens faran un reco-
rregut per diferents peces de compositors 
com Enric Granados, Emili Pujol o Joaquim 
Malats.
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23 AGOST · DIUMENGE

22 AGOST · DIUMENGE

18.00 h “Llamp te frigui”· Catalunya Nord

20.00 h  “Ebri Knight” · Maresme · Barcelona

Plaça de la Granadella · Gratuït

Plaça de la Granadella · Gratuït

Són del Maresme i tenen influències tant 
de la música celta com de la popular me-
diterrània. Els Ebri Knight, amb les seves 
cançons compromeses de folk contundent, 
publiquen el seu tercer disc: “Foc!”. Treze 
cançons carregades de pólvora.

Amb més de 150 concerts s’han consolidat 
com un dels grups més intensos del mo-
ment.

.El grup rossellonés Llamp te Frigui va iniciar 
una nova etapa amb un estil més electro. 
Retrobem el seu fundador, en Franck Sala, 
a la guitarra i al cant, i en Philippe Dourou a 
la bateria electrònica.
Llamp te Frigui fa una aposta molt valenta de 
cantar rock i folk en català a la Catalunya 
Nord, trencant amb tot folklore tradicional 
català amb lletres reivindicatives i amb un 
ritme festiu.
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