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TXARANGO
Txarango és un fenomen sense precedents i un dels projectes més
transcendentals de la història de la música dels Països Catalans. 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 sonora d’origen clarament barceloní, unides a l’energia i
a la passió dels seus directes, són el que els fa connectar immediatament amb un públic que no deixa de desbordar recintes amb localitats exhaurides. Txarango és el grup amb repertori majoritàriament
català amb la carrera musical més consolidada a l’estranger, havent
girat per més de vint-i-set països i quatre continents.
Aquest 2020 Txarango torna amb nou disc i una nova gira que no
deixarà indiferent a ningú.

/txarango

/txarango

/txarango

veure vídeo

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 en el territori, aconseguint fites
històriques que han marcat un abans i un després en la mesura
d’èxit dels grups catalans. Han estat la primer grup en actiu que
oferint un concert en solitari exhaureix les 4600 localitats del Sant
Jordi Club i el primer en esgotar 7000 entrades omplint set sales
de Barcelona durant la despedida de la seva anterior gira, en un
temps rècord de dues setmanes. Per si no fos poc, Els Catarres
han estat guardonats amb un disc d’or per les seves vendes discogràfiques. A més, en aquesta última gira, han exhaurit les 5200
localitats del Poble Espanyol i han tornat a reblar la seva habitual
mesura d’omplir el Sant Jordi Club.
Sens dubte, Els Catarres són un grup únic, irrepetible i ja icònic.

/elscatarres

/elscatarres

/elscatarres

veure vídeo

www.elscatarres.cat
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BUHOS
Present del panorama musical actual, la banda de Calafell és un
dels grups festius referencials dels Països Catalans. Un públic fidel que ja supera l’esfereïdora xifra dels 185.000 seguidors a les
seves principals xarxes digitals i les més de 6.000.000 de visualitzacions del seu videoclip “Volcans” els avalen i els ubiquen en el
pòdium dels caps de cartell catalans, coronant-los com un dels
grans noms del moment en l’àmbit estatal. El seu últim disc, La
gran vida, també s’ha mantingut imbatible en els cims de les principals llistes d’èxits de la radiofórmula, essent a més un dels més
reproduïts a Spotify i YouTube. Himnes que ja formen part de la
història musical del país; un èxit tan contundent que traspassa
generacions.

/buhos

/buhosoficial

/buhosoficial

veure vídeo

www.buhos.cat

OQUES GRASSES
Amb el seu nou àlbum, Fans del sol, Oques Grasses han tornat
per la porta gran, convertint-se en un dels grups més seguits i estimats del país. Dotze cançons que han aconseguit revolucionar
el so festiu fins a canviar el paradigma de la producció musical
catalana, esdevenint referencials d’una nova etapa. El seu èxit
absolutament transversal ha convertit els seus temes en himnes
per més d’una generació. Sens dubte, Oques Grasses van més
enllà de les nostres fronteres, fent que artistes internacionals com
Rosalia mostrin la seva admiració cap a ells, o gravant els seus
dos videoclips a Hollywood (LA) amb David Victori, un dels directors més importants d’Espanya, vídeos que acumulen milions de
reproduccions. Amb més de 400 concerts a l’esquena per més de
10 països, Oques Grasses és un dels grans noms d’aquest 2020.

/oquesgrasses

/oquesgrasses

/oquesgrasses

veure vídeo

www.oquesgrasses.com
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ITACA BAND
Itaca Band és una de les referències de música festiva dels
Països Catalans. Amb el seu nou disc, La Lengua de los
pájaros, se situen definitivament com una de les bandes
imprescindibles en totes les programacions nacionals i internacionals, havent passat per països com Itàlia, França,
Portugal, Alemanya, Japó, Índia o Nepal, entre d’altres.
Una explosió de bona música, himnes i ritmes contundents
que fa connectar amb la seva audiència des de la primera
nota. Tots els seus concerts es converteixen en un complet
karaoke però, més enllà de la seva proposta més festiva,
les seves lletres són reivindicació, transformació social i un
ampli espectre emocional i existencial.

/itacaband

/itacaband

/itacaband

veure vídeo

www.itacaband.com

STAY HOMAS
Stay Homas varen néixer arran d’un vermut a la terrassa del pis que el
Klaus, el Guillem i el Rai comparteixen a Barcelona. Per entretenir un
dissabte de confinament a causa del coronavirus, aquests tres músics
varen posar-se a tocar melodies i a fer lletres sobre les seves vivències
durant l’aïllament, composant les Confination Songs. Amb poc més
de dos mesos compartint les seves cançons, han aconseguit més de
350,000 seguidors a Instagram i 70,000 subscriptors a YouTube, guanyant-se el cor de desenes de milers de persones dels cinc continents,
i d’artistes com Ruben Blades, Pablo Alborán i Michael Bublé (qui va
versionar un dels seus temes). Melodies fresques i eclèctiques, lletres
enginyoses i col·laboracions a distància (amb Pablo Alborán, Sílvia Pérez Cruz o Manu Chao, entre d’altres) són l’essència de Stay Homas.
Stay Homas ja estan preparant el seu primer disc i una gira de concerts.

/stayhomas

/stay.homas

veure vídeo

www.stayhomas.org
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LILDAMI
Lildami s’ha convertit en el referent de la música urbana dels Països Catalans. Un cantant que destaca pel seu
missatge positiu allunyat de les drogues i el sexisme. En
menys d’un any, ha triplicat les seves visualitzacions i les
subscripcions al seu canal de YouTube. Tot això, sumat a
les seves actuacions amb cartell d’entrades exhaurides i la
seva participació en els festivals de més renom del país, ha
fet que Lildami fos el compositor i l’intèrpret de la cançó
d’estiu de TV3, guanyador del Premi Enderrock a Millor
disc de músiques urbanes i guanyador del Premi Cerverí a
Millor lletra 2019. Amb el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera, el fenomen Lildami no ha fet més que començar. I és
que sembla que realment ningú no el pot aturar: aquest
2020 està organitzant el primer festival internacional de
música urbana de Catalunya, el Maleducats, amb les artistas més prometedors del panorama.
/lildamiboi

/lildami

veure vídeo

MERITXELL NEDDERMANN
Meritxell Neddermann ha estat en contacte amb la música i el seu
instrument, el piano, des de la infància. Va estudiar al Conservatori
de Barcelona i més tard al Taller de Músics. L’any 2010 es va traslladar a Boston per seguir els seus estudis a la Berklee College of
Music, i per posteriorment instal·lar-se a Nova York. És allà on va
començar a escriure la seva pròpia música i a experimentar amb
loops, pedals varis i vocòder, a part del piano i de la veu, confeccionant un so propi que s’alimenta de diversos paisatges musicals,
des de la música clàssica, el jazz o la música indie.
El març del 2020 es publica el seu àlbum debut, In the Backyard of
the Castle, que es proclama com una de les propostes més originals i interessants del panorama actual. Neddermann es presenta
sobre l’escenari amb una banda conformada per músics que han
tocat amb artistes com Jorge Drexler, oferint un espectacle que no
us deixarà indiferents.
/meritxell.neddermann

veure vídeo

www.meritxellneddermann.com
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KOERS
El seu disc de llarga durada titulat Unbroken i publicat el 2018 ha
permès a Koers de sonar a les principals ràdios i televisions, i els
ha posicionat com els representants nacionals del reggae estatal
amb més projecció del moment. Koers, que en llengua afrikaans
vol dir ‘ritme’, no es queden pas curts de ritme: Groove, new
wave, dub, pop i rock es mesclen amb la seva essència reggae
de més arrel i amb el missatge vitalista de les seves lletres, convertint-se en marca de la casa. El passat 2019 van publicar un EP
Des de les cendres, on hi col·labora Macaco, com a avantsala del
seu esperadíssim LP, That Day, que veurà la llum a la primavera
del 2020. Un grup amb un debut per emmarcar que ha apropat la
seva proposta a centenars de milers de persones, fent-los vibrar
i emocionar.

/koersritmo

/koersreggaeband

koersreggae.band

veure vídeo

www.koersreggaeband.com

SUU
Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de
l’actualitat. Després de triomfar amb el seu primer disc i a través
del seu canal de YouTube i d’Instagram, on ja acumula més de
82.000 seguidors, aquest 2020 torna amb un nou disc, Ventura.
L’èxit assolit s’explica per la seva naturalitat, pel seu particular
timbre de veu i pel seu do innat per a la composició. El pop festiu de Suu, que a vegades abraça el reggae, l’ska i el calypso, en
aquest pròxim treball evoluciona a noves dimensions a càrrec del
reconegut productor Carlos Sadness. Els festivals i les festes més
rellevants del país i de l’Estat espanyol ja compten amb ella dins
les seves programacions.

/suumusic13

/suu_music

/suu_music

veure vídeo

www.suumusic.com
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GERMÀ NEGRE
Si algú pregunta 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 tota
classe 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 capgròs de la Moreneta, ball, somriures,
tornades enganxoses, rotllanes i titius fan dels seus directes
una autèntica revetlla.
Germà Negre tornen el 2020 amb nou material i nova gira per
dir adéu als escenaris durant un temps indefinit.

/germanegre

/germanegre

/germanegreband

veure vídeo

www.germanegre.cat

NO LOGO L’herència d'Aspencat
No Logo és l’herència i l’únic retorn del grup més important del País
Valencià, Aspencat. Després de més de dos anys fora dels escenaris,
el seu cantant i fundador, Kiko Tur, torna amb un nou projecte reivindicatiu, pura essència Aspencat. No Logo, neix amb la voluntat de
transgredir les fronteres i explorar més enllà dels marcs normatius de
l’art i de les estructures socials. Una cerca de nous camins, un altaveu
per a les noves sendes. Aquest disc i gira amb nou repertori i amb
els grans hits d’Aspencat, és sense cap mena de dubte un dels més
esperats del 2020.

/nologoOrg

/nologo_org

/nologo_org

veure vídeo

www.nologooficial.org
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EL DILUVI
El moment de salut del panorama musical al País Valencià i
dels grups liderats per dones no es podria entendre sense
bandes com El Diluvi.
El Diluvi són el present i el futur de la música dels Països
Catalans, qui, malgrat la seva curta biografia, en els darrers
dos anys han trepitjat bona part del territori amb més de 200
concerts. Aquest 2020 presenten la gira ‘Junteu-vos’, homònima del seu quart LP, carregat amb un mestissatge mediterrani on el folk, la cúmbia, el reggae i la rumba es conjuguen
amb festiva precisió en l’ampli ventall del tradicional. Tot això
amb uns textos políticament contundents, amb l’Ovidi com a
brúixola i l’amor com a bandera.

/eldiluvioficial

/el_diluvi

/eldiluvi

veure vídeo

www.eldiluvi.cat

EL NIÑO DE LA
HIPOTECA & LOS RATONES
Un artista total i un 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 frontmen i compositors en l’àmbit estatal. La
banda segueix imbatible i penja el cartell d’entrades exhaurides
a tot arreu on va. Els seus fans, que es compten per centenars de
milers, saben de sobres 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 2020 seguirà per tots els escenaris
d’arreu de l’Estat, alhora estrenant singles nous a través de les
principals plataformes digitals.

/elninodelahipoteca

/nendelahipoteca

/nendelahipoteca

veure vídeo

www.ndlhrecords.com.es
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CHE SUDAKA
Aquest 2020, el grup Che Sudaka celebra el seu 18è aniversari.
Després d’haver fet més de 1500 concerts a 46 països, aquests
autèntics ambaixadors del mestissatge barceloní tornen al lloc
on van començar, a Catalunya, per presentar la seva nova aventura musical: `Conectando’ és el resultat dels seus constants trobaments musicals amb artistes il·lustres del món sencer, com Rabanes (Panamà), El Gran Silencio (Mèxic), Jupiter & The Okwess
(Congo), Las Manos de Filipi (Argentina) o Dubioza Kolektiv (Bòsnia), entre molts d’altres. L’esperit del projecte es basa en barrejar les arrels colombo-argentines del grup amb els sons dels cinc
continents. Des dels carrers de Barcelona a esdevenir referents
mundials del mestissatge: “Almas rebeldes de Catalunya, ¡Che
Sudaka viene conectando y está de celebración!”

/chesudaka

/chesudaka

/chesudaka

veure vídeo

www.chesudaka.com

MARCEL LÁZARA Y
JULIA ARREY
Després d’un viatge de dos anys per Brasil en bicicleta de
l’ex-guitarrista i co-cantant de Txarango i la seva companya, Marcel Lázara i Júlia Arrey, van tornar al Principat amb
aquella experiència en forma de primer àlbum gravat amb
els seus propis recursos; un treball que de totes maneres
els va constituir amb força com a nou projecte emergent.
Després d’una extensa gira per tot el territori dels Països
Catalans, destacant coordenades tant prestigioses com el
Guitar Fest BCN, l’(A)phonica, el Clownia Festival, l’Acampada Jove, el Bioritme, els Petits Camaleons, i d’haver estat
portada de la revista Enderrock, de participar al disc de La
Marató i de crear la seva pròpia Diada festiva al Circ Cric, se
submergeixen de nou en el seu imaginari vital per formular
la pròxima etapa del projecte, amb una nova i més potent
producció sonora i banda. No els perdeu la pista!
/marcellazaraijuliaarrey

/marcel_i_julia

www.marcellazaraijuliaarrey.com
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TIKEN JAH FAKOLI
Tiken Jah Fakoli 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 han permès de guanyar-se el reconeixement no només
a Costa Marfil, sinó també a la resta del país francòfon. A
França, els seus discos Françafrique i Coup de Gueule van
arribar a ser disc d’or. El 2003, va ser guardonat amb un
Victoire de la Musique.

/tikenjahfakolyofficiel

/TJFofficiel

/tikenjahfakolyofficiel

veure vídeo

tikenjah.net

EMIR KUSTURICA
El cineasta serbi Emir Kusturica, acompanyat del seu grup The
No Smoking Orchestra, reviu en directe els moments més màgics
de la seva filmografia, com “Gato Negro Gato Blanco”, “La vida
es un milagro” o “El tiempo de los gitanos”. El resultat sobre
els escenaris: bogeria i festa desenfrenada al ritme de músiques
balcàniques i rock. Un espectacle total on la diversió està assegurada.

/emir_kusturica_and_tnso

veure vídeo

www.thenosmokingorchestra.com
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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 de l’afro-pop, Salif Keita és reconegut mundialment per
les seves inoblidables actuacions en directe, per la seva veu
formidable i per les seves cançons carregades d’emocions.

/therealsalifkeita

/salifkeita

/salifkeitaofficial

veure vídeo

www.salifkeita.net

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.

/grupocompaysegundoofficial

/gcompaysegundo

veure vídeo

www.compay-segundo.com
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BABYLON CIRCUS
De París a Damas, de Nova York a Moscou: Babylon Circus ha girat pel món diverses vegades: més de 1500 concerts a 30 països.
La formació francesa torna amb el seu ska, gypsy, rock, dancehall
i reggae. Cantant en francès i anglès, i barrejant punk estrident
i swing, aquest grup energètic i teatral mai no falla per aixecar
el públic i fer-lo ballar, a vegades, inclús, a sobre de l’escenari.
Babylon Circus representa un tipus de vincle entre generacions,
com ho mostren els seus “If the Kids Were United”, la qualitat i
l’entreteniment estan assegurats! Aquest 2020 tornen amb disc
nou i nova gira de celebració dels 25 anys del grup.

/babyloncircus

/babyloncircus

/babyloncircus

veure vídeo

www.babyloncircus.net

Management & Booking:
ixent@exits.cat

+34 934 073 838

www.exits.cat

