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NOTA DE PREMSA 

LA FESTA ARRIBA A LA FIRA  
AMB DUES NITS DE BALL  

A L’ESCENARI DAMM / MILCENTENARI 
 

� La nit de divendres portarà la festa a l’envelat am b la presència de 
Goulamas’k, Moussu T e lei Jovents, Els Catarres i Orxata 
 
 

� Dissabte és la Nit de Ball Folk amb Quico el Cèlio,  el Mut i el Noi de 
Ferrereries, els Xeremiers de Mallorca, Tazzuff, Ca stanha é Vinovèl i 
Urbàlia Rurana 

 

Dues nits de lluna i ambient creixent seran les vetllades previstes per a divendres 8 i dissabte 9 a la 

vela rebatejada com Escenari Damm / Milcentenari  gràcies a la incorporació de la marca de cerveses 

catalana com a patrocinador de la Fira . La Mediterrània  no pot donar de cap manera l’esquena a la 

festa –clar element central de la cultura popular-, entre altres coses per que és impossible entendre el 

nostre mar sense el concepte lúdic que significa el contacte humà de la gresca i el ball. 

Toca passar-ho bé sota l’envelat de la plaça amb dues propostes diferenciades: una primera amb la 

festa i el ritme com a denominador comú d’un cartell format pels grups Goulamas’k , Moussu T e lei 

Jovents , Els Catarres  i Orxata ; i una segona dedicada al ball folk amb la presència Quico el Cèlio, el 

Noi i el Mut de Ferreries , els Xeremiers de Mallorca , Tazzuff , Castanha é Vinovèl  i Urbàlia 

Rurana .  

Divendres 9, la marxa té aires de festa grossa. Començarà amb la fusió rítmica dels occitans 

Goulamas’k  i la seva música d’arrel complementada amb ritmes extremadament bellugadissos com 

són l’ska, el reggae, el heavy, el punk i el dub. Els hi seguiran uns vells coneguts de la Fira , els 

veterans Moussu T e lei Jovents , la banda marsellesa que és a punt de celebrar una dècada de vida 

presentarà els temes del seu darrer treball Artemis. A continuació tocaran Els Catarres , un dels grups 

més populars del moment i autors de la cançó televisiva de l’estiu que es presentaran a l’Escenari 

Damm / Milcentenari amb les cançons que integren Postals, disc editat la passada primavera. 

Tancaran la nit els valencians Orxata , un dels col·lectius més inusuals de l’escena electrònica de 

llevant, que combinen un fort contingut social en les seves lletres amb un registre musical eclèctic que 

fusiona l’herència del techno dels noranta amb les sonoritats i els sabors mediterranis. 
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Dissabte 10 la marxa té una inspiració clara i concreta:  Nit de ball folk . Trencaran el gel els 

imprescindibles Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries , arrencant la vetllada disposats a celebrar 

a la Fira  el seu vintè aniversari amb un concert antològic. Els següents seran els Xeremiers de 

Mallorca , que deixaran per un moment de cercar la vila amb els seus sacs de gemecs per apujar-se a 

l’escenari de la vela de la plaça del Milcentenari . Després serà el torn dels catalans Tazzuff  i la seva 

proposta de concert cent per cent ballable amb la seva fusió de jotes, sardanes i contrapassos amb 

ritmes més actuals. La formació aprofitarà la vetllada per presentar el seu nou treball, Mandràgora.  Els 

següents a pujar dalt de l’escenari serà el duet Castanha é Vinovèl , amb els seus concerts inspirats 

en els tradicionals balètis occitans i, per cloure la festa, es compta amb un dels noms amb més 

reconeixement de l’escena valenciana com són els Urbàlia Rurana  i un títol de concert que ho diu tot: 

Sarau a la plaça. 

 

PLATS ENTRE HORES 

Les dues nits de l’Escenari Damm / Milcentenari seran dues nits sense silencis, sense aquells 

incòmodes intervals en el que sembla aturar-se el món quan la música deixa de sonar. Entre actuació i 

actuació es comptarà amb les sessions de DJ de dos personatges il·lustres: Dr. Batonga  i DJ Marcel 

Casellas . 

Divendres 9, el comunicador i estudiós de la música Jordi Urpí , nom real d’en Dr. Batonga , proposa 

un homenatge senzill i sincer a la gran Carmen Amaya  en el centenari del seu naixement. Tot un 

seguit de càpsules audiovisuals en què la veu i la presència de la cantaora es barrejarà, a través 

d’enregistraments i filmacions, amb la d’altres personatges. 

Dissabte 10, serà el torn del DJ Marcel Casellas , un músic tan polifacètic com polièdric, que a la 

Mediterrània es situarà darrere els plats per oferir-nos diverses sessions d’allò que ell anomena house 

aborigen: una manera original de dir que punxarà una fusió de ritmes universals sobre una base de 

músiques d’arrel catalanes fetes amb instruments de la terra. 

 
Sala de premsa (documentació, material gràfic...) –  

http://comedia.cat/ca/comediateca/mediterrania_2013  
 

Més info a www.firamediterrania.cat/   
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