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CONCURS #fimvilaSeCa15aNyS

agRaïmeNtS

 

Vas veure els Manel a l’Hort del Centre? 
Vas ser dels primers a ballar amb La Pe-
gatina? Vas somiar amb les cançons de 
l’Anna Roig i L’Ombre de Ton Chien?

Fes la teva foto de la fira d’enguany o 
puja la foto dels millors moments viscuts 
a la Fira de Música al Carrer de Vila-seca 
en qualsevol de les seves edicions, eti-
queta-la amb el hashtag #Fimvilaseca15  
a Twitter o Instagram, penja-la al nostre 
mur de Facebook i la millor foto guanyarà 
un pack de marxandatge FiM 2014, for-
mat per una bossa FiM, un CD recopilatori 
FiM i un pòster de la Fira de Música al Car-
rer de Vila-seca! T’ho enviarem tot a casa! 

A les velles i noves amistats, entitats col·laboradores de mig i llarg termini: el D.O. Tarragona, Sona 9, 
l’ICEC, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,  el festival Emergència!, el Club T3SC, 
aMt (Associació de Músics de Tarragona), Rock & Clàssics,  C33, Icat.cat, Enderrock, Ràdio 4, TAC 12, Es-
trella Damm, Palmfest, Sala Zero, Clack Produccions, Festival Convivència, Diari de la música, Call & Play, 
Codetickets, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, SiesTV, FORCAT (Foment de la Rumba Catalana), 
Time Out Barcelona, XL Produccions, Extraradi-Canal Reus TV, Festival Convivència, Sala Zero, 
Renfe,Carnet Jove, Institut d’Estudis Baleàrics, Shookdown, Surtdecasa, SATEM, AIE, Hotel Terramarina, 
Hotel Mercure Atenea Aventura, Fonda Salvadó, Equip logístic i Policia Local de Vila-seca.

I molt especialment, volem agrair als voluntaris que també fan possible la FiM Vila-seca: Toni Bonet, 
Meritxell Granell, Montserrat Garriga, Robert Rodríguez, Eva Mar, Laia Marba, Pau Ferrer, Ilse Cabrera, 
Joan Mariné, Raquel López, Jonathan Sánchez, M. Carmen Hervás, Assumpta Gil, Marina Lozano, Jesús 
González i Jaume Rofes. A tots vosaltres, GRÀCIES!

Enguany, l’equip de la FiM Vila-seca  volem dedicar la 15a edició Fira de Música al Carrer molt especial-
ment a la Juani, ànima i alegria de la Fonda Salvadó, que sobtadament ens va deixar l’any passat, però no 
sense haver regalat un somriure a tot músic, tècnic,regidor, públic o programador que ha passat per la 
FiM en tots aquests anys. Juani, allà on siguis, sabem que segueixes gaudint amb la música al carrer!

Vols viure la fira des de dins? Vols veure què s’escolta des de la primera fila? Vols vibrar amb els artistes 
del demà? Tot això i molt més a través de #FiMTV, la televisió online de la FiM Vila-seca 2014! 
Tot a youtube.com/fimvilaseca o segueix l’etiqueta #fimtv  
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A
quest any estem d’aniversari. I volem ce-
lebrar-ho fent una edició de la Fira de Mú-
sica al Carrer més compromesa que mai 
amb els valors emergents de la música 
actual a casa nostra. Vila-seca s’ha con-
vertit en el referent per a tots els públics 

que estimen les músiques de darrera generació.  
Especialment aquelles persones que volen saber 
abans que ningú què és el que s’està coent entre els 
creadors joves, per descobrir quins seran els sons de 
la propera temporada.

Per això el públic de la FIM, vila-secans i forans, que 
s’apleguen pel maig als carrers i places de Vila-seca, 
s’han convertit en uns autèntics prescriptors perquè 
és a partir de les preferències que copsin els professi-
onals entre els milers d’assistents als més de 45  
concerts d’enguany que ompliran les programacions 
de l’estiu i de l’any vinent.

Vila-seca s’engalana per aquesta festa de la música, 
amb l’amabilitat per acollir els visitants i amb la joia de 
compartir la música. Sigueu benvinguts a la Quinzena  
edició de la Fira de Música al Carrer de Vila-seca. 

Xavier Graset (President del Patronat Municipal de  
Turisme de Vila-seca).

M
oltes coses importants t’ocorren 
quan compleixes els 15. En aquest 
període de la vida es conjuguen 
coses tan possiblement bones que 
no les podíem deixar passar per alt 
a l’hora de considerar aquesta edi-

ció de la FiM Vila-seca. Llevat d’excepcions, quan en 
tens 15 el teu cos bull d’energia i sents que el món 
sencer està per descobrir. Comences a tenir la gran 
força física que possiblement enveges dels adults, i 
tanmateix, portes a dins una barreja d’innocència i ca-
pacitat intel·lectual, que et permet percebre que ets 
capaç d’incidir en la teva vida i d’explorar les noves in-
quietuds pròpies. Sents que pots i has de viure milions 
d’experiències noves i que el camí d’autonomia en el 
qual has entrat ja és d’alguna manera irreversible.

Vegem llavors algunes de les bones connotacions a 
rememorar dels 15: innocència, força, energia, trans-
parència, eclosió, emoció, amistat, amor, fascinació, 
descobriment, agitació, excitació, embelliment, pure-
sa, aprenentatge constant...

Estem d’acord?
Diguem que si.
Llavors entendreu que tot això és el que hem volgut 

mostrar-vos amb els descobriments musicals que 
podeu veure en aquesta edició, ja que tenen moltíssi-
mes d’aquestes virtuts. En aquest sentit, volem que 
tots i cadascun dels grups i músics de la Fira us facin 
sentir moltes d’aquestes fantàstiques qualitats. I de-
sitgem que les compartim entre tots.

Fem que els 15 siguin l’entrada a una etapa inobli-
dable.

Pensem que si es queden enrere tantes experiències 
meravelloses, tot apunta a què d’ara endavant, desco-
brirem una nova realitat que serà encara molt millor.

Kike Bela (Director Artístic de la FiM) + comissariat 
artístic de Joan Colomo i Albert Miralles.
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#01 
a-4 Reggae 
ORCHeStRa
16/05/14 PARC DE LA FORMIGA 00:15
Deu membres constitueixen 
aquesta banda de gran format 
que porta als escenaris la festivi-
tat de la música jamaicana. El 
seu directe explosiu combina bo-
leros, bandes sonores, salsa, 
clàssics del soul, rock’n’roll i jazz, 
tot tocat en clau de reggae, ska i 
rocksteady. A-4 Reggae Orches-
tra ens permet transportar-nos a 
les sales de ball jamaicanes i an-
gleses dels anys 60.

#02 
aimaRai
16/05/14 PARC DE LA FORMIGA 22:00
Van néixer al 2012 al rumbero 
barri de Gràcia. L’amistat els va 
unir abans de formar el grup.
Descriuen el seu estil 
com “rumba barrejada que 
depèn del dia i la nit”. Tenen un 
directe trepidant i un grapat de 
temes propis on barregen la 

rumba amb el rock, el pop, el fla-
menc o la salsa. També versio-
nen temes de  Peret, Los 
Delinqüentes o Muchachito 
Bombo Infierno... Una festa.
En col·laboració amb FORCAT.

#03 
alBeRtO mONteRO
16/05/14 HORT DEL CENTRE 20:15
En la música d’un dels nostres 
millors artistes de folk, la preme-
ditada discreció i enorme creativi-
tat es compenetren per donar 
vida a un microunivers on tenen 
cabuda multitud d’estils, del jazz 
a la psicodèlia passant per rit-
mes llatins. Montero barreja refe-
rències variades que l’ajuden a 
expressar-se amb gran sensibili-
tat i una extraordinària bellesa 
tant sonora com literària. 

#04 
aUPaQUaRtet
17/05/14 SALA  ALCALDE JOSEP 
MALAPEIRA - AUDITORI 19:00
Dels seus instruments clàssics 
flueix una música carregada de 

groove i espontaneïtat. Mostren 
la seva particular fusió del jazz, el 
funk, el son i el flamenc a través 
de composicions pròpies: engan-
xoses melodies enriquides amb 
apassionades improvisacions. 
Són músics versàtils que s’adap-
ten a qualsevol gènere que se’ls 
proposi amb una barreja d’ele-
gància i caràcter que comença a 
conèixer-se com “estil aupa”.

#05 
BaNjim BaNjam
17/05/14 PLAÇA DE VOLTES 18:00
Reclòs des de fa anys a la seva 
casa de la Garriga, Daniel Porta-
vella (Banjim Banjam) ha anat 
construint i desconstruint un 
món propi del qual sabem 
molt poc. En la seva música, ens 
trobem davant d’un pols constant 
entre influències conegudes i re-
conegudes i unes ganes bojes 
de  crear noves sonoritats i d’in-
ventar la solució al seu propi ima-
ginari, sovint difícil de desxifrar .

#06 
CalvaRi
16/05/14 PARC DE LA FORMIGA 02:15
Amb una mirada més enllà de la 
Rumba Catalana, Calvari fan un 
repàs als diferents estils musi-
cals que han donat forma a 
aquest gènere. Acaben de publi-
car el seu primer disc, Sin coloran-
tes, produït per Javi Martin (Ojos 
de Brujo) i amb col·laboracions 
com la de Jaume Pla Mazoni, i un 
recull de creacions pròpies on tro-
bem rumbes amb molta energia, 
balades amb sabor mediterrani i 
fins i tot una rumbia. 
En col·laboració amb FORCAT.

elS CONCeRtS

alBeRtO mONteRO BaNjim BaNjam
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#07 
CaNteCa de maCaO
17/05/14 PARC DE LA FORMIGA 23:45
Després de celebrar l’any pas-
sat el seu desè aniversari, la 
banda madrilenya torna a la car-
retera amb un so establert i 
amb una gira que convida a 
prendre’s amb ells La Penúlti-
ma, en una de les festes en què 
es converteixen els seus po-
tents directes. Ens presentaran 
també temes del seu nou disc, 
encara inèdit.

#08 
COÀgUl
17/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 00:00
Coàgul és el projecte en solitari 
de l’artista Marc O’Callaghan. 
Servint-se tan sols de sintetitza-
dors, veus i campanes, crea invo-
cacions industrials i 
minimalistes, tocades al ritme 
d’un vaixell d’esclaus romà. La 
seva música sembla medieval, in-
clús rural, amb càntics i procla-
mes de lletres de foscos poemes 
esotèrics en català. La seva obra 
es podria definir com a electròni-
ca industrial basada en el sam-
pler amb lletres plenes d’ocultis-
me i violència.

#09 
COPa lOtUS
17/05/14 PLAÇA DE VOLTES 20:00
Guanyadors absoluts del Sona 9 
2013, el quartet de Vilanova i la 
Geltrú aprofundeix en el pop i 
folk-rock d’arrel nord-americana, 
que facturen amb duet de guitar-
res, contrabaix i bateria. Es de-
claren alumnes de  grups com 
The Byrds i The Beach Boys 
–atenció a les harmonies vo-
cals–, però també reivindiquen 
Pau Riba, Ia i Batiste i l’under-
ground català dels 70.
En col·laboració amb Sona 9. 

#10 
CORiOlÀ
17/05/14 PATI DEL FÈNIX 21:45
Coriolà neix el 2011 de la mà de 
Carles Chacón com a fugida del 
pes del hàbit quotidià. Com a re-
naixement després de la crisi. Apa-
drinats per Miqui Puig, han donat 
forma a un disc eclèctic, ple 
d’energia i alegria, que parla del  
mar, d’aeroports, de perfums d’Ori-
ent, de mocadors que s’agiten 
amb el vent, de capes i espases, 
d’huracans i de ciutats llunyanes. 

#11 
da SOUZa
16/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 00:45
Da Souza són de Mallorca i es 
nota. El sol surt gairebé a cada 
cançó del seu debut, Flors i Vio-
lència. Una bona compilació de 
temes que conforma un LP molt 
seriós, amb lletres juganeres, 
críptiques en alguns casos, as-
pres, però vitalistes en la seva 
majoria. Els ritmes que et fan 
moure el cap, i la sensació d’ha-
ver d’estar aplaudint al compàs 
de la bateria, desvelen sense mi-
raments el seu entorn. Són la 
combinació guanyadora de tot 
allò que els envolta.

#12 
deSeRt
16/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 22:45
No han tingut temps de ser “el 
secret més ben guardat de Bar-
celona”. Amb només dos temes, 
el seu nom va començar a córrer 
com la pólvora entre blogs de 
mig món, amb referències a Coc-
teau Twins, Laurel Halo, Broad-
cast i Beach House. En pocs 
mesos es van convertir en una 
de les promeses més sòlides del 
panorama català amb les seves 
cançons que sonen a un remolí 
de sintetitzadors i melodies pop.

#13 
dj Ogt & dj PaNKO
17/05/14 PARC DE LA FORMIGA 03:00
S’uneixen el 2013 després de 
compartir inquietuds en l’esce-
na mestissa i de global bass de 
Barcelona. Els dos són grans  
divulgadors del mestissatge a 
sales i festivals d’arreu d’Euro-
pa. Una sessió pensada perquè 
el públic balli sense parar amb 
tota classe de ritmes d’arrels 
mesclats amb les últimes  
tendències electròniques de  
tot el món. 

COÀgUlzo
e  v
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#14 
el ÚltimO veCiNO
16/05/14 PLAÇA DE VOLTES 01:15
Els grups que impacten de forma 
immediata i s’estenen retratant 
les pulsions d’un moment deter-
minat són per definició una ano-
malia. Això passa amb el projecte 
de Gerard Alegre, que ha editat 
un gran disc addictiu, ple de bon 
gust i hits immediats. El Ultimo 
Vecino és una perfecta aplicació 
del pop tan nostàlgic com enèrgic 
i tan senzill com evocador que fa 
olor de Golpes Bajos.

#15 
eXtRaÑO WeyS
17/05/14 HORT DEL CENTRE 21:00
Amb el primer disc d’Extraño 
Weys ens trobem davant d’un fe-
nomen doblement destacable. 
D’una banda la presentació del 

projecte discogràfic que edita la 
referència, Say it Loud Records, i 
de l’altra, l’aparició d’un nou pro-
jecte de rap amb un exquisit do-
mini del sampleig i una infinitat 
de referències en vinil.

#16 
falCiOtS NiNja
17/05/14 HORT DEL CENTRE 23:45
Aquesta banda amb nom d’au ur-
bana està formada per músics 
procedents de MiNE!,Guillamino, 
Very Pomelo, Muyayo Rif i The 
Gramophone Allstars. El seu EP 
VS presenta 6 cançons amb es-
perit de confrontació i xoc. La in-
tenció: fusionar estils com el 
soul i el bluegrass amb el reggae 
i el rock. Cançons agredolces i 
festives que et fan moure el cul.

#17 
flamiNgO tOURS
16/05/14 PLAÇA DE VOLTES 23:00
Flamingo Tours és una banda 
de rock&roll liderada pel terratrè-
mol escènic Myriam Swanson 
que estén les seves arrels en la 
tradició més salvatge de la músi-
ca popular i que respira aromes 
diversos i profunds... Rhythm 
n’blues d’exotisme cavernós i la 
trobada de cinc músics, cinc sa-
bors, cinc animals.

#18 
HaRRiSON fORd 
fieSta
16/05/14 HORT DEL CENTRE 22:15
Romain Alberteau és de Tours 
(França), però fa anys que viu a 
Tarragona on composa petites 
cançons de folk lo-fi. El nom 
d’acudit del seu grup, Harrison 
Ford Fiesta, no dóna pistes del 
que s’amaga al darrere: la sobri-
etat de la nova cançó francesa 
(Dominique A, Françoiz Breut) 

iZaH

HaRRiSON fORd fieSta

el ÚltimO veCiNO



TARGETA FIM! 
Enguany, per poder accedir als 
concerts dels espais tancats de 
la FiM –Pati del Fènix, La Mina
Cafè-teatre i l’Hort del Centre– 
és necessari disposar de la 
Targeta FiM.
Els concerts al Parc de la 
Formiga, la Plaça de Voltes, els 
itinerants, l’espectacle infantil i 
TANTRUM#3: Mostra de noves 
discogràfiques alternatives - Mar i 
Muntanya són d’accés lliure.
Cost de la Targeta FiM: 3€ (2€ si 
ets soci del CLUB TR3SC o 
titular del Carnet Jove).

PUNt de veNda i 
ReCOllida taRgeta 
fim: fÈNiX 
DIVENDRES 16 DE MAIG: DE 12 DEL 
MATí A 3 DE LA MATINADA
DISSAbTE 17 DE MAIG: D’11:30 DEL 
MATí A 2 DE LA MATINADA.
CARRER DE LA FONT 15-17 (VILA-SECA)
*SI T’HAS FET LA TARGETA FIM A TRAVÈS 
D’INTERNET I/O SI HAS GUANyAT UN CD FIM 
NOMéS PODRAS RECOLLIR LA TEVA TARGETA 
AL FÈNIX! 

 

PUNt de veNda 
taRgeta fim: HORt 
del CeNtRe 
DIVENDRES 16 DE MAIG: DE 18  A 1 DE 
LA MATINADA.
DISSAbTE 17 DE MAIG: DE 18  A 3 DE LA 
MATINADA.
CARRER DEL COMTE DE SICART, 2 
(VILA-SECA)

taRgeta fim i maPa
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HORaRiS CaleNdaRi d’aCtUaCiONS i aCtivitatS 
DATA HORA ARTISTA  ESTIL  ESPAI  ACCéS
26/04/14 22:00 NICO ROIG  CANTAUTOR, POP SALA ZERO (TARRAGONA) ACCéS LLIURE
 
26/04/14 23:30 EL TEATRE MAGNÈTIC ROCk PSICODÈLIC SALA ZERO (TARRAGONA) ACCéS LLIURE
 
09/05/14 21:30 LEONMANSO  FOLk-ROCk D’AUTOR ATíPIC SALA bECOOL (bCN) INVITACIÓ
 
09/05/14 22:15 TIGER MENJA ZEbRA ROCk PSICODÈLIC SALA bECOOL (bCN) INVITACIÓ
 
16/05/14 19:00 XEbI SF  AUTOR, FOLk, INDIE, POP HORT DEL CENTRE A. LLIURE - ESTRENA
 
16/05/14 20:00 MONTGOMERy  NO WAVE, FUNk ATMOSFÈRIC,     
     ELECTRÒNICA, JAZZ LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
16/05/14 20:15 ALbERTO MONTERO POP FOLk D’AUTOR HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
16/05/14 21:00 LA bANDA MUNICIPAL       
   DEL POLO NORTE INDIE POP  PATI DEL FÈNIX  TARGETA FIM
 
16/05/14 21:00 SIDRAL bRASS bAND bRASSbAND ITINERANT PLAÇA DE L’ESGLéSIA -   
       ITINERANT  ACCéS LLIURE
 
16/05/14 21:30 JAZZ MACHíN  JAZZ, VERSIONS  PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
16/05/14 22:00 AIMARAI  RUMbA FUSIÓ  PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
16/05/14 22:15 HARRISON FORD FIESTA INDIE POP, FOLk LO-FI HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
16/05/14 22:30 SIDRAL bRASS bAND bRASSbAND ITINERANT PLAÇA DE L’ESGLéSIA -   
       ITINERANT  ACCéS LLIURE
 
16/05/14 22:45 DESERT  ELECRÒNICA, DREAM POP LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
16/05/14 23:00 FLAMINGO TOURS RHyTHM N’bLUES,      
     ROCk ‘N’ROLL  PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
16/05/14 23:30 JOANA SERRAT  FOLk POP AMERICÀ PATI DEL FÈNIX  TARGETA FIM
 
16/05/14 00:15 A-4 REGGAE ORCHESTRA VERSIONS, REGGAE, SkA PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
16/05/14 00:30 XIU XIU PLÀSTIC POP ELECTRÒNIC HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
16/05/14 00:45 DA SOUZA  POST HARDCORE, INDIE POP LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
16/05/14 01:15 EL ÚLTIMO VECINO POP 80’S, NEW  WAVE PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
16/05/14 02:00 JOAN COLOMO  FESTA, VERSIONS ATíPIQUES,     
   & LA RADIOFÓRMULA RADIOFÒRMULA D’AHIR,     
     AVUI O DEMÀ  PATI DEL FÈNIX  TARGETA FIM
 
16/05/14 02:15 CALVARI  RUMbA FLAMENC PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
17/05/14 12:00 ROGER bENET  CANTAUTOR,      
   (INFANTIL - FAMILIAR) PERCUSSIÓ SORPRESA TERRASSETA DEL FÈNIX ACCéS LLIURE
 
17/05/14 15:00 TANTRUM #3: MAR I MUNTANyA bARTLEby (FOLk D’AUTOR) -     
   MOSTRA DISCOGRÀFIQUES SHOOk DOWN RECORDS; ELSA     
   ALTERNATIVES: SHOOk DOWN DE ALFONSO y LOS PRESTIGIO      
   RECORDS, CANADÁ EDITORIAL, (POP) - CANADÁ EDITORIAL;     
   MAMA VyNILA, HI JAUH USb? THE SAURS (POWER TRIO,     
     GARAGE ROCk) - MAMA VyNILA;     
     GÚDAR (POP RARO) - HI JAUH USb TERRASSETA DEL FÈNIX ACCéS LLIURE

8 Time Out Barcelona



HORaRiS CaleNdaRi d’aCtUaCiONS i aCtivitatS 
DATA HORA ARTISTA  ESTIL  ESPAI  ACCéS
17/05/14 18:00 bANJIM bANJAM WORLD MUSIC D’AUTOR PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
17/05/14 18:45 LADINAMO  FUNk ITINERANT PLAÇA DE L’ESGLéSIA -    
       ITINERANT  ACCéS LLIURE
 
17/05/14 19:00 AUPAQUARTET  NOVA CLÀSSICA, QUARTET DE     
     CORDES, JAZZ, VERSIONS, SALA  ALCALDE JOSEP   
     IMPROVISACIÓ  MALAPEIRA - AUDITORI  ACCéS LLIURE
 
17/05/14 19:00 PANTALEÓ  NOU POP CATALÀ HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
17/05/14 19:30 PAU RIbA & PASCAL COMELADE CANÇÓ  PATI DEL FéNIX  TARGETA FIM
 
17/05/14 20:00 COPA LOTUS  COUNTRy, AMERICANA PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
17/05/14 20:15 yONDER DE JESÚS & bANDA ASHé MÚSICA CUbANA, LATIN JAZZ PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
17/05/14 20:45 NEGRO  EXPERIMENTAL, INSTRUMENTAL,     
     FOLk, POST-PUNk, IMPROVISACIÓ LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
17/05/14 21:00 EXTRAÑO  WEyS  HIP-HOP, R&b, LATIN SOUL HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
17/05/14 21:45 CORIOLÀ  POP ROCk  PATI DEL FÈNIX  TARGETA FIM
 
17/05/14 21:45 LADINAMO  FUNk ITINERANT PLAÇA DE L’ESGLéSIA -    
       ITINERANT  ACCéS LLIURE
 
17/05/14 22:30 ZEA + ESPERIT!  AVANTGUARDA, ROCk, JAZZ,     
     ELECTRÒNICA, IMPROVISACIÓ LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
17/05/14 23:00 IZAH  SOUL, R&b, JAZZ PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
17/05/14 23:45 CANTECA DE MACAO FUSIÓ, FLAMENC, RUMbA,     
     ÈTNIC, ROCk  PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
17/05/14 23:45 FALCIOTS NINJA  POP ROCk, SIXTIES POSTMODERN HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
17/05/14 00:00 COÀGUL  EXPERIMENTAL, INDUSTRIAL,     
     POP RITUAL, ELECTRÒNICA LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
17/05/14 01:15 TIGRES LEONES  INDIE ROCk, GARAGE LA MINA CAFÈ-TEATRE TARGETA FIM
 
17/05/14 01:30 XENIA RUbINOS  ROCk, ELECTRÒNICA,     
     RITMES CARIbENyS PLAÇA DE VOLTES ACCéS LLIURE
 
17/05/14 01:45 LA bANDA DEL PANDA RUMbA, FUSIÓ  PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE
 
17/05/14 02:15 LOST FILLS  NOISE ROCk, INDIE HORT DEL CENTRE TARGETA FIM
 
17/05/14 03:00 DJ OGT & DJ PANkO MÚSIQUES DEL MÓN, FUSIÓ PARC DE LA FORMIGA ACCéS LLIURE

Targeta FiM 3€ - Dóna accés als espais de programació tancats (Hort del Centre, Pati del 
Fènix i La Mina Cafè-teatre). Es pot adquirir a través de www.firacarrer.cat,  al Fènix (divendres 
16, de 12h a 03h, i dissabte 17, d’11:30h a 02h) i a l’Hort del Centre (divendres, de 18h a 
01h, i dissabte, de 18h a 03h). El Parc de la Formiga, la Plaça de Voltes, els itinerants, 
l’espectacle infantil i el TANTRUM#3 mantenen l’accés lliure. Inauguració de l’expo ‘Foto 
15a FiM’ - Divendres 16 a les 18:30 - Accés lliure
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meRCURe ateNea 
aveNtURa
(AVINGUDA DE RAMON D’OLZINA, 52.  
T. 977 39 62 78. VILA-SECA)  
ATENEAAVENTURA.COM 
Aparthotel de 4 estrelles amb una 
arquitectura singular i molt 
atractiva. En cotxe, a 2 minuts del 
Parc temàtic de Port Aventura i 10 
minuts de Pineda Platja. Exquisit 
restaurant tipus buffet, ADSL 
gratuït, zona SPA i piscina exterior 
amb solàrium. Ben a prop dels 
escenaris de la FiM.

HOtel teRRa 
maRiNa 
(PASSEIG DE PAU CASALS, 108.  
T. 977 37 01 66. LA PINEDA)  
WWW.TERRAMARINAHOTELS.COM
Situat al cor de La Pineda i a 
primera línea de mar. Habitacions 
amb terrassa i vistes a la platja. 
Piscina i menjador bufet. En 
cotxe, a 3 minuts de l’Aqua Park 
Aquapolis i a 15 minuts de Port 
Aventura.

fONda SalvadÓ 
(PL. ESGLéSIA, 18. T. 977 39 09 21.  
VILA-SECA) 
Al bell mig de Vila-seca, la Fonda 
Salvadó és un dels negocis més 
emblemàtics de la localitat. 
Tapes i plats combinats per 
atipar-se, prendre un cafè o una 
copa en un ambient proper i 
familiar, i millor, si és en 
companyia de l’Antón, el 
propietari. La millor terrassa de 
Vila-seca! A més, disposen 
d’habitacions a preu econòmic. 

BaR CafeteRia 
l’OfiCiNa 
(PL. ESGLéSIA, 10. T. 620 858 493.  
VILA-SECA) WWW.FACEbOOk.COM/
LOFICINA 
Ideal per a amics i familiars. 
Exceŀlent ambient. Una de les 
millors terrasses de Vila-seca. 
Magnífiques tapes, còctels, 
perfecte per a esdeveniments i 
celebracions. També per 
començar i acabar la nit. 
 

HiStORiC’S 
(PLAÇA DE VOLTES, 5. VILA-SECA) 
Punt de trobada de molts 
vilasecans en una de les places 
més emblemàtiques del 
municipi, al centre del poble. 
Tapes de primera en un terrassa 
envejable. Ambient excel·lent.

tORRe del delme
(PLAÇA DE VOLTES, 1.  T. 977 39 21 66 
VILA-SECA) WWW.FACEbOOk.COM/
TORREDELDELME
En una torre del segle XVI trobem 
aquest restaurant- rostisseria. 

Gràcies a un servei amable i 
ingredients de primera qualitat,  
és un dels millors llocs per 
entaular-se a Vila-seca.

l’aitada
(PARC DE LA FORMIGA. VILA-SECA)
WWW.FACEbOOk.COM/PAGES/
CAFETERIA-LAITADA
Bon bar-restaurant a l’escenari 
de gran format de la FiM. 
Entrepans de luxe i un servei 
ràpid i àgil, fan d’aquest 
establiment un lloc ideal per a fer 
un bon mos entre concert i 
concert!  

HOtel teRRa maRiNa

ateNea aveNtURa

Benvinguts a Vila-seca! Voleu fer un copa o us ve de gust fer un mos? 
Busqueu un lloc per fer-hi nit? Aquí trobareu tot el que necessiteu!

BONUS tRaCK
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amb apunts de l’èpica à la Cons-
tellation i la veu greu d’un Kevin 
Ayers o Serge Gainsbourg.
En col·laboració amb DO  
TARRAGONA.

#19 
iZaH
17/05/14 PLAÇA DE VOLTES 23:00
Izah és una jove artista barceloni-
na nascuda a Manchester que, 
després d’anys a l’escena musi-
cal underground de la ciutat, per fi 
ha publicat el seu primer treball 
en solitari. Un petit disc que suma 
l’elegància del jazz, la frescor de 
l’R&B i l’ànima del soul, a la mera-
vellosa veu d’Izah. Una obra sen-
sible i delicada , al mateix temps 
que propera i urbana, amb un so 
propi que ella mateixa defineix 
com IzahBlues, nom que aprofita 
per donar títol a aquest preciós 
àlbum.

#20 
jaZZ maCHÍN
16/05/14 PLAÇA DE VOLTES 21:30
Antonio Machín forma part de la 
memòria sonora d’aquest país. 
A partir del respecte i l’admiració 
cap al músic cubà i dels records 
tan vius dels anys de la postguer-

ra, aquesta formació jazzísti-
ca ha donat forma a un concert 
que remourà el so de les nostres 
ànimes.

#21 
jOaN COlOmO &  
la RadiOfÓRmUla
16/05/14 PATI DEL FÈNIX 02:00
La nit de Joan Colomo & La 
Radiofórmula serà sens dubte 
una vetllada única, que promet 
diversió de la bona. En Colomo i 
la seva banda es convertiran en 
una particular ràdio-fórmula 
interpretant temes que 
acostumen a sonar en les 
emissores generalistes. 
Versionaran grans èxits de 
Camela, Beyoncé, Mecano, 
Ramones, Bee Gees, Los 
Chichos… I potser accepten 
propostes!

#22 
jOaNa SeRRat
16/05/14 PATI DEL FÈNIX 23:30
La compositora de Vic ha publi-
cat aquest 2013 un nou àlbum, 
Dear Great Canyon, enregistrat 
als estudis de Paco Loco a Cadis, 
i amb Howard Bilerman als co-

mandaments tècnics. Les sessi-
ons s’han dut a terme amb tota 
la banda interpretant les can-
çons en directe. L’experiència es 
repetirà en viu al FiM.

.#23 
la BaNda del 
PaNda
17/05/14 PARC DE LA FORMIGA 01:45
Influenciats per la rumba catala-
na d’arrel, el son cubà, els aires 
flamencs, el reggae, la cúmbia, el 
hip hop o el punk, La Banda del 
Panda neix a finals del 2008 als 
barris del Coll i el Carmel, a Bar-
celona. Treballen en temes pro-
pis parlant d’allò que els commou 
i mesclant diferents estils musi-
cals. Als seus concerts es pot tro-
bar guasa, jaleo i sarao.
En col·laboració amb FORCAT.

#24 
la BaNda 
mUNiCiPal del 
POlO NORte
16/05/14 PATI DEL FÈNIX 21:00
Aquest 2014, La Banda Munici-
pal Del Polo Norte torna amb 
magnificència amb Calor, un disc 
que destaca per les sorpreses 
que guarden la majoria dels  
seus temes. Un cop més, els 
components del grup treuen tot  
el que porten a dins sense cap 
tipus de filtre extra. Tots atents 
perquè això no ha fet més que co-
mençar.

#25 
ladiNamO
17/05/14 PLAÇA DE L’ESGLéSIA - 
ITINERANT 18:45
El projecte de LaDinamo sorgeix 
el 2011 quan el seu creador 
Ander Condon Pérez engega una 

la BaNda mUNiCiPal del POlO NORte
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nova proposta musical, on fusio-
na la música, l’espectacle de 
carrer i les bicicletes. LaDinamo 
és un concepte nou de xaranga, 
una xaranga elèctrica formada 
per set músics experimentats 
que han format part de grups 
com  Five Mix Colors  o La Suite 
Mosquito.

#26 
lOSt fillS
17/05/14 HORT DEL CENTRE 02:15
El grup de Pep Toni Ferrer (Oliva 
Trencada) i Joan Cabot es forma 
a Mallorca el 2012 a partir de 
l’obsessió en comú per Guided 
By Voices i el rock alternatiu 
dels 90. El duo ha fet infinitat de 
concerts tant a l’illa com a fora, 
amb un instint kamikaze que es 
tradueix en una intensitat i ener-
gía desbocades en els seus di-
rectes.

#27 
mONtgOmeRy
16/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 20:00
Montgomery, banda sevillana 
fundada el 2013 per Miguel 
Marín (Piano Magic , Arbol), no té 
estil definit però sí moltes influ-
ències: so Motown, músiques 
del Carib Negre, jazz, afrobeat, 
folklore irlandès...

#28 
NegRO
17/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 20:45
No és habitual trobar-se un 
músic com Fernando Junque-
ra (Negro) en la comunitat musi-
cal independent. Virtuosisme 
interpretatiu, marcada personali-
tat artística, discurs creatiu que 
uneix tradició i experimentació, 

un fosc sentit de l’humor...Per 
moltes raons, Fernando és un au-
tèntic rara avis.

#29 
PaNtaleÓ
17/05/14 HORT DEL CENTRE 19:00
Pantaleó era el nom d’un perso-
natge de l’antic Sant Cugat. I 
ara són l’autor i els intèrprets 
d’aquestes cançons els qui en 
prenen el nom per salvar d’en-
tre les escletxes dels seus re-
cords més llunyans i recents 
alguna cosa emocionant  
d’explicar. 

#30 
PaSCal COmelade 
& PaU RiBa
17/05/14 PATI DEL FÈNIX 19:30
Dos dels artistes més inclassifi-
cables i polifacètics de la música 
en català ens presenten Mosques 
de Colors, el seu primer disc en 
comú, que inclou deu cançons in-
èdites (lletres i melodies de Pau 
Riba; músiques de Pascal Come-
lade). 
Aquest projecte no té res a veure 
amb els que els dos músics han 
fet individualment o en col-
laboració amb d’altres. 

#31 
SidRal 
BRaSS BaNd
16/05/14 PLAÇA DE L’ESGLéSIA - 
ITINERANT 21:00
Sidral Brass Band sorgeix l’any 
2011, d’entre les vinyes i els rius 
de vi que reguen les terres  
argiloses del Penedès. Amb la  
inquietud de crear una festa boja 
per a tots els públics, trobadors, 
rumberos, jazzmen, gladiadors  
i joglars penedesencs fan de la 
música el millor Sidral. 

PaSCal COmelade & PaU RiBa

tigReS leONeS
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#32 
tigReS leONeS
17/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 01:15
Tigres Leones són Javier, Rosa i 
Luismi, una banda establerta a Ma-
drid amb un concepte propi de la 
música que va des del pop al rock, 
punk i garatge. El seu ventall de re-
ferències inclou bandes tan dis-
pars com El Niño Gusano, 
Patrullero Mancuso o Mikal Cronin.

#33 
XeBi Sf
16/05/14 HORT DEL CENTRE 19:00
Després de tres treballs al capva-
dant del grup Sàvats, el seu can-
tant i guitarrista encenta un 
projecte personal. Presenta un 
rock d’autor punyent i detallista, 
amb aroma de road movie, ja que 
ha estat enregistrat a la carrete-
ra, mentre recorria 4.000 km en 
dinou dies i capturava les troba-
des amb col·laboradors com Joan 
Colomo i Paco Loco. 

#34 
XeNia RUBiNOS
17/05/14 PLAÇA DE VOLTES 01:30
És ben sabut: Brooklyn és un formi-
guer. Del barri novaiorquès surten 
puntualment propostes vibrants i 

la Xenia Rubinos és l’arquetip 
d’aquest gresol de cultures i estils: 
per les seves venes corre sang por-
to-riquenya i cubana. Lidera el pro-
jecte que porta el seu nom al costat 
d’un bateria italià, a mig camí entre 
el postpunk de ESG, la música elec-
trònica, l’R&B i la música dels seus 
ancestres.

#35 
XiU XiU PlÀStiC
16/05/14 HORT DEL CENTRE 00:30
Xiu Xiu Plàstic neix a primers del 
2012 al Poble Nou de Barcelona. 
Aposta per al pop electrònic en 
català amb un directe contundent 
i divertit, on barregen en una ses-
sió els seus temes amb cançons 
dels 80 i dels 90. Publicaran el 
seu primer disc aquest 2014.

#36 
yONdeR jeSÚS & 
BaNda aSHÉ
17/05/14 PARC DE LA FORMIGA 20:15
La Banda Ashé neix de la mà del 
percussionista Yonder de Jesús el 
2009 com un projecte experimen-
tal i es consolida en la seva forma-
ció actual arran de la gravació del 
seu primer projecte discogràfic, 
Antaño con swing. A través d’un re-
pertori que combina temes propis 
i versions de temes antològics cu-
bans, mostra la seva perspectiva 

sobre aquesta música, a través de 
la renovació de les cèl·lules princi-
pals del Son. 
 

#37 
Zea & eSPiRit!
17/05/14 LA MINA CAFÈ-TEATRE 22:30
A vegades les connexions musi-
cals poden sorgir del lloc menys 
inesperat. Per exemple, d’una tro-
bada casual enmig del Montseny. 
Així es van conèixer l’holandès Ar-
nold de Boer, àlies Zea, i el cata-
là Mau Boada, Esperit!. El primer 
és l’actual cantant i guitarrista de 
la seminal banda de punk-
rock The Ex, mentre que Boada 
prové de bandes referencials de 
l’underground català com Les 
Aus. Rock d’avantguarda, electrò-
nica, improvisació i transgressió. 

#38 
ROgeR BeNet
17/05/14 TERRASSETA DEL FÈNIX 12:00
En aquesta ocasió trobarem 
Roger Benet, el “Frank Zappa ca-
talà”, en un format molt diferent, 
amb una formació reduïda a pocs 
músics i amb instruments molt 
atípics i visuals (body percussion, 
campanes, boomwhackers...) 
que permeten la proximitat i inte-
racció amb el públic i fan de l’es-
pectacle titulat Simplicat, un 
concert dinàmic i diferent.
Espectacle infantil

XiU XiU PlÀStiC

PaNtaleÓ
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En anglès tantrum i en 
català rabieta, la FiM per 
tercer any consecutiu 
dedica un espai a nous 

projectes musicals transgressors 
vinculats a segells discogràfics 
de creació recent. Músics i 
mànagers que, més o menys des 
dels marges, fan viu el circuit 
musical alternatiu.

La FiM dedica el Tantrum#3 a 
presentar el vinil Mar i Muntanya, 
editat per La Fonoteca Barcelona i 
Shook Down Records, un 
compendi de temes de grups de 
l’escena catalana més emergent. I 
són precisament alguns d’aquests 
grups i les seves discogràfiques: 
Bartleby, Elsa de Alfonso y Los 
Prestigio, The Saurs o Gúdar que 
podrem conèixer amb petits 
showcases. En un ambient proper i 
distès us convidem a passar la 
tarda del dissabte a la Terrasseta 
del Fènix. Paral·lelament es 
desenvoluparan taules rodones 
coordinades pel periodista 
musical Rubén Izquierdo.

SHOOK dOWN 
ReCORdS
PRESENTA bARTLEby
Bartleby és el projecte de Nika 
Elia després de la dissolució 
de Sexy Bicycle. De tornada a Bar-
celona des de la seva Georgia 
natal, desenvolupa un so més ex-
pansiu que en l’anterior etapa, 
acompanyat per Quique Ramírez 
(bateria) i Rafa Giner (baix).
Shook Down és un blogzine musi-
cal, creat el 2011. Al marge de la 
publicació digital han organitzat 
concerts a Barcelona, impulsant 
el cicle De Quintos amb La Fonote-
ca Barcelona i ara s’estrenen en 
l’edició discogràfica amb Mar y 
Montaña. I aquest 2014 ha nas-
cut el segell Shook Down Records.

CaNada editORial
PRESENTA ELSA DE ALFONSO y LOS 
PRESTIGIO
Elsa de Alfonso és una activista 
de l’underground barceloní, fun-
dadora de Villarroel i prolífica com-
positora, que col·labora sovint 
amb Pascal Comelade. Amb el 
seu projecte personal exposa un 
univers de dream pop tan sofisti-
cat com impulsiu. El valor de la 
seva lírica al voltant de l’amor i la 
veu tan especial la fan única. El so 
de Los Prestigio, banda formada 
per membres d’Extraperlo, Beach 
Beach i Doble Pletina, atorga un to 
evocador i contemporani.

Canada Editorial és la divisió 
discogràfica de la productora au-
diovisual, i ha editat discos, entre 
d’altres, de Joe Crepúsculo, Svper 
o El Último Vecino.

mama vyNila
PRESENTA THE SAURS
The Saurs és un trio de l’extraradi 
barceloní format per Sueiro (veu i 
guitarra), Engui (guitarra i 
cors), Alejandro (bateria). La seva 
enèrgica proposta es basa en el 

reverb i el fuzz, dos elements es-
sencials en el seu so garage-punk 
amb melodies pop. Mama Vynila 
Records es crea el 2010 amb 
l’objectiu de ser altaveu de la 
nova explosió de sensacions so-
nores que va sent reportada per 
un petit grup de segells, que com 
en el seu cas, aposten pel vinil, 
com a suport físic i per la lliure di-
fusió de la música en el seu for-
mat digital.

Hi jaUH USB?
PRESENTA GÚDAR
Banda formada per Albert Es-
puña, l’any 2009 treuen l’ EP Las 
Perras amb temes que ja formen 
part de l’imaginari col·lectiu com 
El indie nacional. El 2011 editen 
el L.P., Vida gris 32, constatant 
amb les seves melodies, lletres i 
sons que allò que fan és diferent. 
A punt d’editar el segon disc Pa-
sarás de todo (Hi Jauh USB? i La 
Resistencia DC, 2014) comen-
cen a rebre cert reconeixement.
Des de Gúdar també es va fun-
dar Hi Jauh USB?, que programen 
concerts des de la seva seu al 
Poble Nou de Barcelona.

taNtRUm taNtRUm#3 – maR i mUNtaNya 
mOStRa de NOveS diSCOgRÀfiQUeS alteRNativeS CatalaNeS

gÚdaR
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PATROCINADOR

ORGANITZA

MITJANS OFICIALS

AMB EL SUPORT DE

PARTNERS

MITJANS COL·LABORADORS

PARTNERS ARTÍSTICS

ALTRES COL·LABORADORS

ddM
diar ide lamúsica

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
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