
 

 

 

ESTEPA MEDITERRÀNIA 2013 
 

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE 
 

JOANA SERRAT  
(cançó | Vic) 
22h - Voilà 
 
 

 

 

Vic ha explotat musicalment, l’Eix ja és desdoblat i Joana Serrat és la veu femenina 

clarament reconeixible dins d’aquesta nova escena. Amb The Relief Sessions, el seu 

tercer disc, l’artista ha conquerit crítica i públic: intimista i evocadora, de base indie 

folk passant pel pop, country i tocs de rockabilly i jazz.  

 

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE 
 

LE PARODY 
(folk i pop | Madrid) 

22h -  Voilà 
 

 

 

Sole (Madrid, veu i ukelele) i Frank (Cuba, trompeta i bases) pensen que si el folk és 

arrel i l’electro és futur, el seu grup és un pont que va de punta a punta arreplegant 

peces amb les que donar forma a les cançons. Le Parody desmunten l’underground 

madrileny amb discurs tan propi com eclèctic. 

 

RUDE & THE LISCKSHOTS 
(rude reggae | Itàlia/Alemanya) 

A partir de les 22h - Stroika 
 

 

 

L’italià Luca Lombardo aka Rude fou un dels impulsors de l’escena alternativa i punk 

de la Bolonya dels 80. Al tombant de segle es va traslladar a Barcelona i va col·laborar 

estretament amb La Kinky Beat, Manu Chao… Actualment resideix a Alemanya i 

capitaneja els Lickshots, quintet de reggae oldschool. 

 

SONIDO VEGETAL 
(gipsy punk | Al Andalus) 
A partir de les 22h - Stroika 
 

 

 

Els andalusos Sonido Vegetal combinen el punk, les melodies accelerades i 

enganxifoses i una secció de metalls (tuba i trompeta) que els hi confereix aires 100% 

balcànics i els converteix en la primera banda estatal de gipsy-punk. En la línia de 

Gogol Bordello (amb qui han produït el seu darrer disc), són una bomba! 

 

 



 

 

 

CARAVAN PALACE (DJ Set) 
(electro-fanfare i swing | França) 
A partir de les 22h - Stroika 
 

 

 

El 2007 el grup parisí Caravan Palace despunta en l’escena world music amb una 

combinació única de swing amb accents de l’est, jazz manouche i guspires 

electròniques. Actualment giren arreu del món i triomfen amb el seu desacomplexat 

però efectiu repertori, sigui amb banda o en sessió de DJ.  
 

 
 

TERRASSETA DE PREIXENS 
(rumba i patxanga | Terres de Ponent) 

23:30h - La Peixera 
 

 

 

Els nois de la Terrasseta beuen del filó de la rumba, però eixamplen horitzons i 

carreguen la motxilla amb qualsevol música que sigui… festiva! Rapinyaires és el seu 

nou disc, produït per Marc ‘Xerramequ’ Serrats, un compendi perfecte per fer de 

qualsevol escenari una revetlla amb tots els ets i uts. 

 

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 
 

MASCARIMIRÌ   

(pizzica i dancehall | Itàlia) 
13h – Plaça Gispert 

 

 

 

Els salentins Mascarimirì convertiran la plaça Gispert en la Piazza di Gispert, del Salento a 

l’Estepa Mediterrània a cop de sound system jamaicà. Percussions i tonades ancestrals 

salentines mesclades amb produccions jamaicanes per fer-nos moure el cul. Crit de guerra: 

ARRA! 

 
 

ALBERT PALOMAR   

(cançó | Manresa) 
19h – El Vermell 
 

 

 

Després de foguejar-se amb tres discos i actuacions a festivals com el Popkomm o el 

SXSW al capdavant dels Plouen Catximbes, el manresà Albert Palomar torna a la 

càrrega amb el seu segon disc en solitari, Cor de bou, on s’endinsa en la cançó d’autor. 

Per l’Estepa farà duet d’alçada amb Xevi Matamala (bateria).  

 
 
 

GERMÀ NEGRE 

(revetlla i folc per jamaicanes | Banyoles) 
23:30h – La Peixera 
 

 

 

Amb els aires únics que es respiren al Pla de l’Estany i l’acordió com a arma de ball 

massiu, Germà Negre són els alumnes avantatjats de Carles Belda i el Conjunt 

Badabadoc. Repertori d’himnes intergeneracionals passats per la batedora jamaicana i 

el diatònic com a líder orquestral: no falla! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

MUCHACHITO Y SUS COMPADRES + DJ PRAVDA  
(fusió | El Singerlín) 
23:30h – Stroika 
 

 

 

Res més cal dir de Jairo Muchachito: guitarra, bombo i veu són les tres potes que 

aguanten la seva proposta. De la rumba al swing, sempre amb barret i posat canalla, 

en Jairo arrasa per allà on passa i ens presentarà en primícia noves cançons i nou 

directe. Bam! 

 
 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
ESPAIS 
El Vermell - Carrer de les Piques, 3 
La Peixera - Carrer de Codinella, 9  
Plaça Gispert  
Stroika - Av. els Dolors, 17 
Voilà - Carrer Cos, 74 

 
PREUS 
Tots els actes són gratuïts.  

Excepte: 

- Rude, Sonido Vegetal i Caravan Palace: gratuït fins les 02h, després 6€ amb cervesa i 9€ amb combinat 

- Muchachito y sus compadres: 10€ anticipats (fins el 19 octubre), 12€ anticipats (a partir del 19 octubre) i 15€ a 

taquilla 

 
Més info:  

www.casadelamusica.cat/es/manresa    

Sala de premsa - http://comedia.cat/ca/comediateca/mediterrania_2013  

Web oficial - www.firamediterrania.cat/  
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