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Festival de Música de Vilafranca del Penedès de 2015

La proposta que presentem per al Festival de Música de Vilafranca del Penedès té per  
objectiu potenciar encara més la riquesa cultural de la ciutat. La capitalitat de la Cultura 
Catalana 2015, de ben segur serà un bon altaveu per ampliar el dinamisme artístic del  
territori, i el Festival de Música pot esdevenir-ne un dels punts forts.

Entre els objectius que ens marquem a l’hora de dur a terme aquest esdeveniment, cal 
destacar que pretenem oferir un Festival obert a la ciutadania, que buscarà la proximitat 
amb el públic i que aquest se’l pugui fer seu. Però no només ens dirigirem als ciutadans 
de Vilafranca, sinó que buscarem nous públics perquè a través del Festival, persones 
vingudes d’arreu puguin descobrir tot el que Vilafranca els pot oferir (turisme, 
gastronomia, patrimoni històric, la seva gent...). En aquest sentit, la nostra idea és dur a 
terme el Festival al centre de la població, però no en un recinte tancat, sinó que volem 
que es visqui a l’aire lliure, per transmetre vitalitat i dinamisme a tot aquell que s’hi acosti.

En consonància amb la línia de programació desenvolupada en els equipaments 
públics de Vilafranca, a nivell artístic, el Festival vol esdevenir una radiografia de l’escena 
catalana actual, i mostrar un ampli ventall estilístic amb el qual tothom que vingui es 
pugui sentir representat i trobi una proposta al seu gust. La combinació entre un format 
més íntim i un de més popular, de propostes més conegudes amb menys conegudes 
per al gran públic, sempre amb un segell de qualitat, seran alguns dels factors claus per 
dur a terme un festival d’èxit.

Des de la cançó d’autor, fins al pop, passant pel jazz, el funk o els ritmes jamaicans, la 
programació proposada per al Festival de Música de Vilafranca del Penedès ofereix un 
ampli ventall d’estils per a tots els tipus de públic. Una oferta de qualitat i d’actualitat, amb 
alguns dels millors artistes del nostre país, amb trajectòries àmpliament reconegudes.
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Proposta de distribució d’escenaris i actuacions

Divendres 31 de juliol 

21h – pl. Jaume I – Sanjosex.

22:30h – pl. Jaume I – Astrio.

Dissabte 1 d’agost

20h – pl. de l’Oli – Carles Belda i Marc Serrats.

21:30h – pl. Jaume I – Fundación Tony Manero.

23:15h – pl. de l’Oli – Txarly Brown.

Diumenge 2 d’agost

19h – pl. de l’Oli – Roger Mas.

20:15h – pl. Jaume I – The Gramophone Allstars.

21:30h – pl. de l’Oli – Pau Vallvé.
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Propostes artístiques

SANJOSEX

Divendres 31 de Juliol
21h a l’escenari plaça Jaume I

Des que es va formar l’any 2000 a la Bisbal d’Empordà, Sanjosex no ha deixat de superar 
nous horitzons en la seva recerca creativa. Quatre anys després de l’aclamat Al marge 
d’un camí (Bankrobber, 2010), presenta un nou disc en què canvia les sonoritats més 
acústiques per d’altres més elèctriques i ens ofereix tota una celebració de ritmes musi-
cals i d’estats d’ànim. A Festival (Bankrobber, 2014), un àlbum produït per Quimi Portet, 
Sanjosex recupera la seva faceta més desvergonyida amb cançons com “Que bé!” o 
“Festival Tom i Jerry”, però també sap recollir-se en moments introspectius com “The 
catcher” o “Tastant la solitud”. Amb una banda de luxe, ens desgranarà una a una cada 
peça d’aquest festival, vital, fresc i optimista.

Carles Sanjosé, veu i guitarra
Miquel Sospedra, baix
Pep Mula, bateria
Xarim Aresté, guitarres
Eduard Font, teclat
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Propostes artístiques

ASTRIO

Divendres 31 de Juliol
22:30h a l’escenari plaça Jaume I

Des de la seva formació, fa 10 anys, Astrio ha estat un grup en constant renovació, format 
per tres músics inquiets i prolífics dins l’escena nacional. Qui hagi gaudit del privilegi de 
seguir la seva trajectòria i escoltar els seus quatre discos haurà estat testimoni de la 
progressiva i tossuda transformació de la seva música. És aquesta versatilitat la que els 
ha portat a tocar en contextos tan diferents com festivals de jazz, d’electrònica, de rock, 
en discoteques i en petits clubs, i a tenir un públic força heterogeni. Qualsevol descrip-
ció queda curta, només resta esperar a gaudir del seu directe.

Arecio Smith, teclats i sampler
Santi Serratosa, bateria i sampler
Santi Careta, guitarra
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Propostes artístiques

CARLES BELDA AMB MARC SERRATS

Dissabte 1 d’agost
20h a l’escenari plaça de l’Oli

Armats amb l’acordió diatònic, la guitarra i les seves veus, Carles Belda i Marc Serrats 
–dos músics habituals del circuit folk de casa nostra– arriben amb el projecte que 
comparteixen: Dos pardalets. Una proposta festiva en què aprofiten tonades amb lletres 
de vides anteriors i les reviuen en públic: des de Pomada a Dijous Paella, passant per 
Xerramequ Tiquismiquis i els Badabadoc. Un imperdible capaç de fer-nos cantar, ballar 
o el que faci falta!

Carles Belda, acordió diatònic i veu
Marc Serrats, guitarra i veu
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Propostes artístiques

FUNDACIÓN TONY MANERO

Dissabte 1 d’agost
21:30h a l’escenari plaça Jaume I

Nascuda l’any 1996 a Barcelona, la Fundación Tony Manero es va fer, en poc temps, un 
nom indispensable com a banda de disco-funk salvatge, amb directes festius en què 
feien homenatge als clàssics del gènere amb versions descarades. Amb gairebé 20 anys 
de trajectòria segueix en plena forma i està considerada com una de les bandes més 
interessants i festives del nostre país. Aquest passat 2014 ha presentat Superficial, un 
disc amb l’única intencionalitat de fer ballar el públic. Ho podrem comprovar en aquest 
concert, que ens farà retornar, de ben segur, al so disco dels 80 i l’electro-funk dels 70.

Marçal Muñoz, trompeta
Tom Johnson, trombó
Lalo López, guitarra i cors
Ginès Brown, saxo tenor, flauta i baix
Paquito Sex Machine, veu, guitarra espanyola i pandereta
Paco Manzanares, teclats
Deliciosa Smith, baix i veu
Miguelito Superstar, veu
Marc Benaiges, bateria
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Propostes artístiques

TXARLY BROWN

Dissabte 1 d’agost
23:15h a l’escenari plaça de l’Oli

Col·leccionista, discjòquei, il·lustrador i dissenyador gràfic barcelonès, Txarly Brown 
compta amb una àmplia trajectòria en el món musical. El 2006 presenta el projecte de 
recopilació Achilifunk Gipsy Soul 1969-1979 (Lovemonk, 2007) al qual el seguirà Más 
Achilifunk al 2009 i finalment Gitano Real al 2010, presentat a Berlin, Múnich, Buenos 
Aires, Londres... Darrerament ha produït discos per diversos grups i dirigeix la progra-
mació artística del Rumba Club (KGB-Apolo-Barts) on punxa setmanalment des del 
2007. És també president de FORCAT, Foment per la Rumba Catalana. Entre els seus 
darrers projectes cal destacar Skanish Sound (Vampi Soul, 2012) cd que recopila la 
influència jamaicana en el pop espanyol dels 60 i Achilibook (Ed. Milenio, 2013) una 
biografia gràfica de la rumba catalana editada en vinil. El seu últim treball és l’Achilifunk 
Sound System que acaba d’editar “Gipsy Bits” i Rumba Pot (PPF, Achilisound 2014). Al 
Festival ens oferirà una sessió amb alguns dels temes més festius de l’extens repertori 
de la rumba feta a casa nostra.

Txarly Brown, discjòquei
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Propostes artístiques

ROGER MAS

Diumenge 2 d’agost
19h a l’escenari plaça de l’Oli

Després d’unes temporades amb projectes musicals tan reeixits com la col·laboració 
amb la Cobla Sant Jordi, la recuperació de Les Cançons Tel·lúriques, o la recentment 
presentada revisió de les seves cançons en clau brasilera amb el pianista Benjamim 
Taubkin (Brasil), o Roger Mas torna pel camí de les serps, el cantautor solsoní Roger 
Mas presenta una nova proposta en què reinterpreta els temes més emblemàtics i co-
neguts de la seva discografia en un format proper. La calidesa de la seva veu ens por-
tarà pels grans èxits que han fet d’ell, un dels grans artistes del nostre territori.

Roger Mas, veu i guitarra
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Propostes artístiques

THE GRAMAPHONE ALLSTARS BIG BAND

Diumenge 2 d’agost
20:15h a l’escenari plaça Jaume I

The Gramophone Allstars publica el seu quart disc, Jazzmaica, on busca el punt de 
trobada entre la música afroamericana dels seixanta i els ritmes jamaicans. El grup, 
ampliat ara fins al format big band, explora i reescriu el camí recorregut dècades enrere 
pels músics de l’illa caribenya en descobrir -a través de les emissores nord-america-
nes- els hits del soul, el funk o el rhythm & blues. Aquestes són ara les matèries primes 
del projecte Jazzmaica: temes clàssics de Stevie Wonder, Sam Cooke o Ray Charles al 
costat d’altres referents potser menys reivindicats com The Winstons, Jackson Sisters o 
Smokey Robinson. Els seus temes prenen una nova dimensió gràcies als arranjaments, 
en clau jamaicana i amb la potència d’una big band. Tot un repte musical que, amb 
15 músics sonant alhora, eleva a la màxima potència l’energia i l’explosivitat d’unes 
cançons que van néixer amb l’objectiu de fer ballar.

Judit Neddermann, veu
Genís Bou, saxo tenor, saxo alt i flauta
Lluc Casares, saxo alt i soprano
Pau Vidal, saxo tenor i flauta
Pere Miró, saxo tenor i baríton
Pep Garau, trompeta i flugel
Andrés Tosti, trompeta i flugel
Pep Tarradas, trompeta i flugel
Albert Costa, trombó
Sidru Palmada, trombó
Adrià Plana, guitarra
Eloi Escudé, piano i teclats
Vic Moliner, baix i contrabaix
Jordi Rodríguez, percussió
Aleix Bou, bateria
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Propostes artístiques

PAU VALLVÉ

Diumenge 2 d’agost
21:30h a l’escenari plaça de l’Oli

“Un brindis pels dies bons, siguin passats (en plan nostàlgic), presents (en plan agraï-
ment), siguin escassos, o s’estigui esperant que aquests arribin algun dia. Sigui quin 
sigui el punt de vista de cadascú, tots tenim un motiu per brindar Pels dies bons. ”Això 
és el que proposa Pau Vallvé en el seu darrer disc, un àlbum en què parla de les rela-
cions entre dues persones, ja siguin d’amor, d’amistat, de feina, de família…Un brindis 
musical cap endavant que ens presentarà en solitari, un format explosiu però alhora 
envolvent i delicat.

Pau Vallvé (Veu, guitarres, looper)
Jordi Casadesús (Baix, Moog, Teclat i iPad)
Víctor Garcia (Bateria)



vilafranca2015.cat
facebook.com/VFP2015
twitter.com/VFP2015
instagram.com/VFP2015


