


NOVENA SENDA  Rock

El grup, que anteriorment era de versions, es va dissoldre i va buscar un nou bateria. Després, va 

continuar amb composicions pròpies durant dos anys, en els quals va canviar el baixista i va 

enregistrar una maqueta. Actualment, té un repertori d'una hora i mitja i l'experiència de diversos 

concerts. Novena Senda està compost per David Arroyo (guitarra elèctrica), Artur Ferrer (veu), Miquel 

Puerto (baix elèctric) i Eduard Migueles (bateria).

nemesis  Rock

Després de quatre anys en actiu, l'antiga formació nemesis es va dissoldre el setembre de 2005. Al 

novembre del mateix any, Luis Pérez es va unir a Arnau Carulla i Jack Gilbert per a reiniciar el projecte 

nemesis amb un aire nou i amb la posterior entrada d'en Víctor Romero com a baixista es completa la 

nova formació. Sala Mephisto, Salamandra, la Vaqueria, The Gold, Flashback, Nosé, La Cova... són 

algunes de les sales on nemesis ha ensenyat el seu potent directe. Torredembarra, Tortosa, Altafulla, 

Tarragona, Rubí, L'Hospitalet, Barcelona, Torroella de Montgrí... «nemesis (sense majúscules ni 

accent) seguirà passejant la seva música fins que el nerviosisme de pujar a la fusta desaparegui, fins 

que la música deixi de proporcionar sensacions», afirmen els seus components, fet que d'altra banda 

esperen que no es produeixi mai. La banda té una maqueta de quatre cançons editada en Radish 

Records; una col·laboració amb un tema de (Sixty) en el disc «Un munt d'idees», una col·laboració en el 

disc «EbreMusik 2006» amb Dreams; dos temes en el disc en directe «Baix Gaià Sound» i una maqueta 

gravada el 2009 a Garaje Records.

Ds. / 20:00 h / Pl. de la Font

Ds. / 23:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer



STONE VIBE  Rock

Stone Vibe neix el 2016 després que l'Alex Pouget i l'Albert Ramos es coneguessin en un concert. El fet 

que tots dos compartissin influències musicals els va portar a iniciar aquest projecte. Els mesos 

següents, el duet es va dedicar a composar i a treballar en el repertori fins que van decidir portar-ne 

una part a l'assaig. Així és com el David Rodríguez va unir-se, a la bateria i un mes més tard el Víctor 

Corbi, al baix elèctric. Després d'uns mesos d'assaig, van decidir gravar el primer EP de set temes, amb 

el qual volien mostrar aquesta nova proposta musical marcada pel rock britànic i el rock-blues 

americà. Actualment, estan presentant l'EP per la província. El concert debut va ser a Barraques de 

Reus dins del marc del concurs Reussona, en el qual van aconseguir el segon premi.

ADE·MÁS  Rock 

ADE·MÁS són quatre músics provinents de diverses formacions que comparteixen un mateix 

objectiu. Aquest és un grup de covers format el 2016 amb el propòsit d'exterminar definitivament la 

típica banda sonora, que consideren desgastada, de l'escena musical. El seu variat directe 

submergeix l'espectador en les obscures aigües del country més anyenc, per transportar-lo poc 

després a la superfície amb l'indie més fresc, passant de manera inevitable per les turbulentes i 

pantanoses aigües del rock. 

Dv. / 23:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Dv. / 00:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer



MAYBE TOMORROW  Rock

Grup compost per Martín Weber (guitarra, veu), Marcel Warnas (bateria, cors) i Nico Martínez Piqué 

(baix). Es dediquen a tocar Jimi Hendrix des d'abril, seguint la trajectòria de More Experience i 

Spanish Castle Magic.

KURCATS  Rock

Formats a mitjan anys 90, aquesta banda de la Nou de Gaià té dos discs al mercat. L'últim, «Ja t'ho deia 

jo», editat per una filial de la Discogràfica Global. Grup de rock català amb un bagatge que s'estén per 

tot el país, amb un estil que va del pop al rock dur i amb cançons que desprenen l'energia i l'alegria que 

tot rock'n'roll necessita a l'escenari.

RAR  Rock

RAR és un trio de rock amb músics de Torredembarra i Vilafranca del Penedès, amb cançons 

pròpies i originals, influenciada per músics tan diversos com Depeche Mode, Muse, The Back 

Strobe o Royal Blood. Els seus membres són Manel Gris (veus, guitarres), David Izquierdo (baix) i 

Xavier Painous (bateria). Actualment, preparen amb una gira per Catalunya la gravació, a la 

tardor, del seu primer àlbum. 

Dv. / 22:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Ds. / 13:00 h / Pl. Antoni Roig Copons

Ds. / 00:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer



LAGER  Baix Gaià metal

Neix l'any 2009 de la iniciativa del Jordi i el Roger Aspa – pare i fill, baix i guitarra respectivament – de 

preparar unes cançons per a participar en la festa d'aniversari d'un amic. Amb la participació del Carlos 

Cardona a la bateria van transcórrer per una etapa de clàssics del rock i creacions pròpies que serien 

l'embrió creatiu del que vindria després. L'any 2011 el Carlos va sortir del grup per deixar pas a l'Arnau 

Carulla. En aquesta etapa el repertori es va endurir i va encaminar-se cap a un rock més pesat i 

contundent, però sense deixar de banda la musicalitat. L'any 2012 l'Arnau deixa pas al Guillem Cot i 

amb aquest bateria el grup troba el camí cap a la música pesada i contundent que fa en l'actualitat, però 

seguint amb la idea de mantenir la musicalitat i afegint la dificultat tècnica a la composició amb 

continus canvis de ritme i melodia sense perdre gens de contundència.

FUMETAL  Punk-metal

Fumetal és una banda de punk-metal nascuda el 2012 a la zona de Tarragona. Sis components i sis 

formes de veure la música. Intenten mantenir intactes l'actitud i l'agressivitat del punk, la 

contundència del metal més anyenc i aportar la lírica del rap a l'hora d'escriure les seves lletres. El 2015 

van enregistrar el seu primer llarga durada anomenat «Sobredosis de realidad». 

Dv. / 01:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Ds. / 01:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer



REVERSION  Metal

Reversion ha estat participant en diversos festivals de música extrema des de 2015. Ha compartit 

cartell amb bandes com Iron Maños o Blaze Out, fent les delícies dels amants de la música metal gràcies 

a un repertori contundent i a una imponent posada en escena. Toquen clàssics de la talla de Slayer, 

Sepultura o Brujeria, que no decebran a cap amant del bon Metal i la música extrema.

C.Y.A.T.E.C.  Metal i hardcore

Formats el 2014, aquest és un projecte de col·legues que va començar amb Víctor (nemesis) al baix, 

David a la bateria i Eric a la veu. A cap de pocs mesos es van incorporar Roy (Lager) i Jack (nemesis) a 

les guitarres. La banda va néixer de la necessitat de donar tota la tralla possible, sense importar 

etiquetes ni gèneres. Actualment estan presentant el seu primer àlbum homònim i autoeditat.

NOBODIES  Rock i pop

Format el 2010, realitza versions de rock i pop. Els seus integrants són: Jaume Vallverdú Vallverdú 

(baix), Oscar Liron Garcia (bateria), Miguel Angel Cerezo Murillo (guitarra rítmica), Kurt Gerard (veu, 

guitarra rítmica) i Jose Luis Hernández (guitarra solista). Les seves actuacions més destacades són el 

concert a la festa del carrer Compte (2012), els concerts a les festes de Vespella (2013), les festes de 

primavera a El Catllar (2016 i 2017) i les festes d’estiu de la Nou de Gaià, així com diverses actuacions 

en alguns locals.

Dv. / 02:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Ds. / 02:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Ds. / 18:00 h / Pl. Antoni Roig Copons



COPIA DE SEGURIDAD  Pop-rock

Grup format el 2016, a l'institut dels Pallaresos. Van començar fent còpies de les seves cançons 

favorites, pop-rock espanyol i català. El primer concert va ser a la carpa dels Pallaresos per la Marató 

de TV3. Aquest estiu, han aconseguit fer més de deu concerts en dos mesos i han tocat en 

concentracions moteres, festes privades i  festes majors.

O-XENTA'S  Pop-rock

Grup creat el 2016 i integrat per Julio Tobeñas (guitarra, cors), Jose Luís Dupuy (bateria), Angel Batlle 

(baix) i Felicia Moreno (veu, guitarra). Versionen cançons mítiques del pop-rock espanyol dels 80 i 90.

XAVI JAUMOT  Pop-rock d'autor

Xavi Jaumot va néixer a Tarragona, però ha estat molt vinculat a Torredembarra des de molt jove. Ha 

tocat en bandes com Louisiana, El Paso, Tex Mex Feeling, Urban Cowboys o Reding 37 i actualment en 

el duet acústic de versions Cambio de Planes. Ara està acabant d'enllestir el primer treball en solitari, 

amb el nom «D'esquenes al mar» que està previst que surti a final d'any.

Ds. / 19:00 h / Pl. Antoni Roig Copons

Ds. / 22:30 h / Pàrquing Mañé i Flaquer

Ds. / 18:00 h / Pl. de la Font



THE BLACKSLATS  Blues

The BlackSlats (llistons negres) va ser format l'any 2016 per músics de Tarragona. Ofereixen un 

repertori no estàndard que viatja a través dels estils que van originar la música negra. Principalment el 

blues, però també el rock i fins i tot el gospel tenen la seva representació en unes cançons que centren la 

seva importància en allò que narren les seves lletres per connectar amb el públic per mitjà del 

sentiment intrínsec del gènere.

MARUGA BAND  Músiques del món d’arrel tradicional

Maruga Band és una banda fundada el 2016 per músics procedents de diferents projectes i llocs, alguns 

dels quals amb una àmplia carrera professional en diversos països. Durant el 2017 han actuat a Via del 

Llibre 2017 de Montblanc, al Centre Cívic de Torreforta, a la sala Puentes de Tarragona, al Faristol 

d'Altafulla i a la plaça de la Font de Torredembarra, entre altres. També han col·laborat durant tot 

l'estiu amb l'acompanyament musical del cicle Firalletres de Reus. La banda està formada per 

Lyubomira Stoycheva (violí), Jordi Batet (flautes, gaita, percussions), André Touzet (guitarró), David 

Cuadrado (guitarra), Barbara Latham (veu), Nadezhda Tsankova (percussió, flauta búlgara) i José 

Espina (quena, caramella).

Ds. / 13:00 h / Pl. de la Font

Ds. / 12:00 h / Pl. de la Font



FONT-LLAURADÓ  Anys 60-70

El grup està compost per dues persones: Josep Font i Josep M. Llauradó. A tots dos els agrada molt la 

música i el cant i, en tenir el mateixos gustos, molt aviat van decidir que podrien dedicar-se a cantar. El 

Josep Font seria el cantant i el Josep M. Llauradó l'acompanyaria a la guitarra. Així, un cop fets uns 

quants assajos, han donat ja recitals a diferents llocs de la província de Tarragona i de Barcelona. 

Aquest any serà ja el tercer que participen a Torredembarra és Música, i amb molta il·lusió. Interpreten 

cançons clàssiques de tots els temps. 

NOSTALGIA  Rumbes i boleros

Grup creat als anys 90. Va començar fent actuacions en totes les residències de gent gran de la 

demarcació de Tarragona. Inicialment el grup estava format pel gran mestre Jaume Caballé, la Dolors 

Labrador i el Francesc Garcia. Uns anys més tard, després de la desaparició del senyor Caballé, es va 

incorporar l'Eloi Martinez i posteriorment el grup va anar creixent amb l'aparició de noves veus com la 

de l'Emilio Giráldez i del Juan Sánchez. La intenció d'aquest grup, que actualment està format pel 

Francesc, la Dolors, el Joan i l'Emilio, ha estat sempre fer feliç a la gent gran de manera desinteressada i 

sense cap afany de lucre. Tenen un estil musical variat en el qual destaquen els boleros i les rumbes. 

Entre les seves actuacions cal destacar les de la Residència de la Misericòrdia a Pamplona i a Lleida.

Ds. / 19:00 h / Pl. Mn. Joaquim Boronat

Ds. / 21:00 h / C. Rodes



JOSÉ ÁNGEL BARRERA  Flamenc

Corria l'any 1989 quan aquest músic que va néixer a Sevilla i viu des dels quatre anys a Torredembarra, 

va agafar la guitarra i va començar a tocar. Des de llavors no ha parat. Ha actuat per a diverses penyes i 

associacions flamenques; l'any 1994 va començar a col·laborar i participar en la gravació de discos 

d'estudi per a altres artistes; ha ofert la seva música en el prestigiós tablao “La Carmela” de Sevilla”; ha 

acompanyat figures de “El Cabrero” o Pepe “perejil” en directe i ha pogut participar en el disc 

“Sentimiento Flamenco” de Luisa Márquez, oferint a més les cançons del treball en directe, entre altres 

llocs, al Palau de la Música Catalana, on va fer de teloner de Marifé de Triana. José Ángel Barrera ha fet 

diverses gravacions per a espectacles de ball i, fa poc, ha actuat a Shangai, com a representant de la 

marca de guitarres Manuel Rodríguez a l'esdeveniment «Marcas de Prestigio». Va ser convidat a actuar 

en el concurs del «30th Shangai International Music Festival». En aquesta mateixa ciutat, va poder 

tocar la guitarra a l'Hotel Ritz de la ciutat, en presència de les autoritats del govern xinès. També a 

nivell internacional el músic torrenc ha actuat en el Festival Magic Lutes de Bahrain (Àsia) amb el gran 

compositor francès Hughes de Courson, actuant per a la princesa del regne de Bahrain.

CARMEN SAYAGO  Cobla

Carmen Sayago va començar la seva trajectòria professional el 1986 i durant tots aquests anys ha 

compartit escenari amb nombrosos artistes. Va començar amb Rocío Jurado a la sala Tropicana de 

Córdoba i també ha actuat amb David Bustamante, entre altres. Té dos discos al mercat i és presidenta i 

cantant del Coro Rociero Torredembarra i Baix Gaià.

Ds. / 19:00 h / C. Rodes

Ds. / 20:00 h / C. Rodes



AMIGOS DEL SUR  Rumbes, sevillanes i passos dobles

Duet format per Emilio Giráldez i Juan Sánchez. Han actuat cantant a Torredembarra, Creixell, Roda 

de Berà, Tarragona i Marina d'Or.

CORO ROCIERO TORREDEMBARRA I BAIX GAIÀ  Coral

El cor està format por nou dones i onze homes. A la guitarra, José Ángel Barrera i com a presidenta de 

l'associació, Carmen Sayago. Assagen els dimecres i els divendres i també imparteixen classes de 

flamenc i sevillanes. El seu lloc d'assaig és el Casal Municipal de Torredembarra. 

ELS CANTAIRES DE LA LLAR  Coral

Coral formada per 29 cantaires. Va néixer el gener de 2012 a Torredembarra i ha actuat a La Riera de 

Gaià juntament amb altres corals, a la residència Pere Badia, a la Llar de Jubilats, al Roc de Sant 

Gaietà, Santa Cecília, a la trobada de corals de jubilats a Salou i a la 1a i 2a edicions del festival 

Torredembarra és Música.

Ds. / 17:00 h / C. Rodes

Ds. / 18:00 h / C. Rodes

Ds. / 18:00 h / Pl. Mn. Joaquim Boronat



CORAL SANT JAUME DE CREIXELL  Coral

La coral Sant Jaume de Creixell va néixer l'any 2010 aplegant un grup de persones majoritàriament 

grans a les quals els agrada el cant coral. A més, l'oportunitat de ser dirigits per en David Molina era 

una excel·lent ocasió per gaudir del cant mentre perfeccionaven la tècnica. Per tant, van dedicar els dos 

primer anys a l'aprenentatge i el 2012 participaren en una cantada de Sardanes, en col·laboració amb 

altres corals. També van fer unes primeres actuacions a l'Auditori de la Diputació de Tarragona, al 

Morell i a Creixell. Durant l'exercici 2013-2014 van preparar la «Cantata 2014 Seguirem Vencent», i 

juntament amb altres corals de tot Catalunya, van cantar a Creixell, Vimbodí, Montblanc, La Llotja de 

Lleida i l'Auditori de Barcelona. A més de cantar en trobades de corals, com a Roda de Berà, i les 

pròpies a la seva seu, el Casal municipal de Creixell, des de fa tres anys canten la Missa Major de Sant 

Jaume, patró del poble. També van cantar nadales a l'Església de Sant Pere de Cambrils i al Col·legi de 

Sant Pau Apòstol de Barcelona. Actualment canten tot tipus de música, tant tradicional de diferents 

països com música lleugera, temes de pel·lícules o havaneres.

BLUE VELVET D'ALELLA  Modern i clàssic

Blue Velvet d'Alella és un grup vocal que va començar a cantar el 2014. Està format per cinc noies de 15 

a 17 anys, dirigides per en Narcís Perich, que les acompanya a la guitarra. Tenen un repertori de 

cançons modernes i algunes peces clàssiques. Es dediquen a cantar al seu poble i en festes i casaments. 

És l'escola de música convidada en la tercera edició de Torredembarra és Música.

Ds. / 17:00 h / Pl. Mn. Joaquim Boronat

Ds. / 13:00 h / C. Antoni Roig



ESCOLA DE MÚSICA DE TORREDEMBARRA  Clàssic

L'Escola Municipal de Música de Torredembarra va començar a impartir classes durant el mes 

d'octubre de l'any 1993, fruit de la necessitat d'oferir ensenyaments musicals de qualitat als ciutadans 

de Torredembarra, aleshores un poble en clara expansió en quant a població. La primera ubicació de 

l'escola fou l'edifici de la fàbrica Laik. Posteriorment, l'escola es va traslladar a l'actual ubicació, a 

l'edifici del Patronat Antoni Roig.

BABYLON SOUNDS  Rock

Banda creada al principi de 2016. Versionen cançons dels 70 i 80 amb el toc Babylon Sounds. Els 

integrants són: Antonio Alberca (bateria), Jordi Trepat (guitarra), Manel Pujol (guitarra) , Lluis 

Castellá ( flauta), Gilbert Folch (baix) i Maite Esquerda (cantant).

Ds. / 18:00 h / C. Antoni Roig

Ds. / 21:00 h / Bar Atzur (C. Ample)  
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