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ALLAU DE CONCERTS
A LA 8A EDICIÓ DEL NEU! FESTIVAL QUE S’ALLARGARÀ DURANT DOS MESOS

La presentació del nou disc de Nacho Vegas, el final de gira de Cala Vento, Rodrigo Cuevas, El
Petit de Cal Eril o Rufus T. Firefly entre les propostes més destacades del NEU! Festival.
El festival programa més de vint espectacles en dotze dies de programació centrant el gruix dels
concerts a la ciutat de Girona.
Mantenint l’esperit intacte del festival, el NEU! segueix essent el motor de la música i de la
cultura alternativa a la ciutat de Girona. El festival celebrarà la seva vuitena edició al llarg de dos
mesos, del 26 de novembre al 30 de gener.
L’organització celebra poder tornar a les sales amb el públic a peu dret organitzant dues jornades
consecutives a la sala La Mirona. El divendres 21 de gener, en la nit més urbana del festival,
pujaran a l’escenari de la sala gironina Las Ninyas del Corro, Doble & Hug Sound + Basement
Band i Vinnie Kairos. L’endemà serà el retorn de la nit més mítica del NEU! amb 8 hores d'activitat
i les actuacions de Rufus T. Firefly, Chaqueta de Chándal, Ferran Palau, Iris Deco, b1n0 i Gáldrick.
Per aquest cap de setmana la sala estarà equipada amb tots els serveis, com foodtrucks, expos,
vinils i un munt de sorpreses recuperant així al 100% l’esperit del festival.
El NEU! també se celebrarà en horari matinal amb quatre dates programades en aquest format.
En destaquem els diumenges del Centre Cultural La Mercè, que acolliran un concert molt especial
de Joan Colomo, que oferirà una proposta única, familiar i de final de festes nadalenques programada pel 9 de gener, el 16 del mateix mes tindrem el monòleg Ultrashow de Miguel Noguera.
En format més de Teatre i Auditori, despunten la presentació del nou espectacle de Rodrigo
Cuevas programada pel divendres 14 de gener al Teatre Municipal de Girona, la presentació de
Pol Batlle amb Rita Payés programada pel diumenge 23 de gener a l’Auditori de Girona o la gran
cloenda del NEU! Festival 21/22 amb la presentació del nou disc de Nacho Vegas “Mundos Inmóviles derrumbándose” que serà el primer concert de presentació del nou treball a Catalunya.
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El petit de Cal Eril 26/11 Teatre Municipal de Girona 20h
Steve Smyth 10/12 Auditori dE banyoles 20h
Lu Rois 18/12 La volta — Girona 12h
Cala Vento
Medusa Box 25/12 Sala La Mirona open 20.30h
J0an C0l0m0 Concert familiar 9/1 C.C. La Mercè 12h
Rodrigo Cuevas 14/1 Teatre Municipal de Girona 20h
Carmen 113 15/1 Sala Yeah Girona 22.30h
Miguel Noguera 16/1 C.C. La Mercè 12h
Las ninyas del Corro doble & hug sound+Basement BAND
vinnie kairos amb mad phi i l’home estàtic 21/1 sala la mirona
open 20.30h
Phoac 22 /1 L’estació Espai Jove — Girona
12h
Rufus T. Firefly ferran palau chaqueta de chándal
Gáldrick b1n0 Iris Deco 22/1 Sala La MironA open 18.30h
Pol Batlle amb rita payés 23/1 Auditori de Girona 19h
Nacho Vegas 30/1 Auditori de Girona 19h
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“Presentació a les
comarques gironines
del nou disc N.S.C.A.L.H.”

EL PETIT DE CAL ERIL

26 novEMBRE 20h
NEUHOME.ORG
Teatre Municipal de Girona
Amb N.S.C.A.L.H. (No Saps com Acabarà la Història), el Petit de Cal Eril fa de la brevetat virtut.
Temes concrets i intensos de pop refinadíssim amb molt més groove. Teclats vintage, guitarres elèctriques juganeres i l’ús de vocoder aconsegueixen que el nou disc, de només 21
minuts de durada, ens transporti a un ambient màgic, ambient que es recrearà a la seva
actuació al NEU! Festival.
Amb els anteriors treballs –La força (2016),
(2018) i Energia fosca (2019)-, el grup s’ha consolidat com un dels noms clau de l’escena musical catalana i ha arrodonit un cicle de creixement
forjat tenaçment des de la trinxera i en primera persona, amb un imparable ritme de producció
de discos i de directes.
El Petit de Cal Eril són Joan Pons (veu i guitarra), Artur Tort (teclats), Dani Comas (baix), Ildefons
Alonso (bateria) i Jordi Matas (guitarres i teclats).
Concert coorganitzat amb Temporada Alta

“Torna de manera
excepcional l’espectacle
que vam crear per l’edició
19/20 del NEU! Festival.”

Steve Smyth

10 DESEMBRE 20h
NEUHOME.ORG
Auditori de banyoles
L’atemporalitat és una qualitat difícil de precisar, però per al cantant i compositor Steve
Smyth és una virtut. Provinent de la costa del sud d’Austràlia, la boirosa vida itinerant de
Smyth l’ha portat a viatjar actuant arreu del planeta fins a mig establir-se a Barcelona.
Des d’aquí, la seva guitarra destil·la un pop eteri i sofisticat, amb notes de blues i de folk. Els
directes de Steve Smyth són una mescla d’energia visceral i dolçor íntima, en diàleg amb les
facetes més laid back de Nick Cave o Tom Waits.
A l’espectacle que recuperem de l’edició 2019/2020, la música de l’australià està acompanyada
d’unes projeccions i d’una posada en escena minimalista que ens transporten directament al
seu univers oníric.

“Acompanyada del
guitarrista Santi Careta.”

18 DESEMBRE 12h
LA VOLta

LU ROIS

NEUHOME.ORG
GIRONA

I si poguéssim escriure una carta al nostre jo de la infància per abraçar-lo des del futur?
Transmetre-li pau i explicar-li que (ehem) tot anirà bé. Lu Rois ha escrit aquesta carta. Es diu
Luna nueva, com aquella lluna que no brillava al cel la nit que va néixer. En aquesta nova
aventura, la cantautora sabadellenca arriba acompanyada pel guitarrista Santi Careta. Tots
dos construeixen una nova sonoritat, confortable i acollidora, en un procés orgànic i col·laboratiu.
La cantant, pianista i compositora Lu Rois va debutar l’any 2014 amb el disc Camí del far. Poc
després va publicar l’EP Cau de lluna i el segon llarg, Clarobscur, el 2017. En tots ells ja
s’intuïen els ingredients que atorguen personalitat a la seva música: una veu trencadissa, un
piano còsmic i unes cançons carregades de sensibilitat. Elements que es van projectar encara
amb més fermesa i prenent noves forces a Microcosmos, un disc que gravitava sobre la maternitat i que es va publicar el març de 2020, just en ple esclat de la pandèmia.

CALA VENTO
+MEDUSA BOX

25 DESEMBRE
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Cala Vento torna a casa, i sí, torna per Nadal. El NEU! Festival tindrà el privilegi d’acollir el
darrer concert de la gira maratoniana de la formació empordanesa Fin de ciclo, en la que
han estat presentant el seu darrer disc, Balanceo, arreu de l’Estat. I és que no podríem estar
més orgullosos d’una banda que hem vist créixer, que hem admirat des dels seus inicis i que
ja va formar part del nostre cartell el 2016.
Des de que van començar a compondre junts el 2014, en Joan i Aleix han publicat trenta vuit
cançons en diferents formats. Fins a data d’avui la seva música s’ha caracteritzat per la
immediatesa, la força i la intensitat emocional de qui viu apassionadament i es veu afectat
pels dubtes d’una generació amb un futur complex. L’originalitat de la seva proposta els ha
convertit en una de les bandes més respectades de l’escena estatal.

MEDUSA BOX
+CALA VENTO

25 DESEMBRE
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
I Love astronomy es el títol del nou àlbum de Medusa Box, un treball preciós i potent que
parla d’entendre com el temps, la multiplicitat i l’existència humana s’entrellacen en una
mateixa bombolla.
El nou disc contrasta amb els anteriors de la banda i arriba a una dimensió artística interdisciplinar, amb l’expansió de la profunditat i la potència de la seva música cap a un
missatge clar en les lletres, en la posada en escena, y en tot l’art visual. Un pas endavant
en la trajectòria d’una de les bandes amb més potencial i projecció de la nostra escena.

“Concert familiar únic
per acomiadar les
festes de Nadal.”

JOAN
COLOMO
Concert familiar — Especial final de nadal

9 GENER
12h BENVINGUDA 11.30h
C.C. La Mercè
NEUHOME.ORG
Que Joan Colomo torni al NEU! ja és una gran notícia per a nosaltres i per a tota la ciutat.
Que ho faci de manera excepcional per oferir un concert únic, familiar i de final de festes
nadalenques encara ho fa tot més especial. Aquesta és una ocasió per venir totes i tots al
NEU!: grans, petits, mitjans, pentinats i esperrucats. Joan Colomo oferirà un recull dels
seus hits i de ben segur serà una matinal per recordar, somriure, pensar i, sobretot,
compartir.

Rodrigo Cuevas

14 GENER 20h
NEUHOME.ORG
Teatre Municipal de Girona
Després de l’èxit de la seva anterior gira, Rodrigo Cuevas – l’artista més inclassificable del
moment – arriba a la ciutat de Girona per presentar el seu nou espectacle Trópico de
Covadonga. Agitació folklòrica i electrònica, divisme de camp i humor, erotisme elegant,
hedonisme i celebració dels drets innegociables entre les seves aptituds, que exhibeix a
totes les seves actuacions. Una posada en escena que uneix elements vintage, vídeo-projeccions subratllats per un vestuari i una estètica realment impactants.
Concert coorganitzat amb el Teatre Municipal de Girona.

Carmen 113

15 GENER
Sala Yeah Girona

22.30h
NEUHOME.ORG

Amb moltes ganes d’un concert absolutament orgànic, CARMEN 113 s’enfilen a un escenari
familiar, el del Yeah!, per retrobar-se amb els seus incondicionals i exprimir els temes del
seu darrer disc Hipnótica.
El cinquè treball de la banda és la seva evolució natural cap a l’univers del ritme. En un
univers encara més acolorit si és possible, en aquest disc, CARMEN 113 pren el camí de la
pista de ball com l’horitzó a perseguir sense deixar d’explorar les emocions més intenses,
des de l’eufòria a la més profunda nostàlgia.

Miguel Noguera

16 GENER
12h BENVINGUDA 11.30h
C.C. La Mercè
NEUHOME.ORG
Miguel Noguera (Gran Canaria, 1979), llicenciat en Belles Arts, porta des de 2004 presentant
Ultrashow en diversos contextos (teatres, festivals i museus), un monòleg amb paisatges
improvisats i bifurcacions inesperades, a cavall entre la conferència i la peça teatral.
D’entrada és un espectacle còmic basat en l’explicació d’idees, ocurrències, imatges
mentals o pensaments que no tenen perquè ser còmiques en sí mateixes. No tenen
perquè tenir un ordre tampoc, i inclús poden ser dibuixades o cantades. És nou, és inexplicable, és primitiu i súper modern alhora. No es pot explicar, només presenciar-ho i ser
partícip del seu humor.
Des del 2010 Noguera ha editat diversos llibres (Ultraviolencia, Ser Madre Hoy, La muerte
del Piyayo, etc.), també ha col·laborat com actor en alguns vídeos humorístics del col·lectiu Venga Monjas així com als films Extraterrestes i Diamond Flash, i ha col·laborat en els
programes de Manuel Fuentes a Catalunya Radio, Buenafuente, a la Sexta, o a La Resistencia amb David Broncano.

LAS NINYAS DEL CORRO
+DOBle & HUG SOUND
+VINNIE KAIROS

21 GENER
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Originaries dels barris de Bon Pastor i Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Felinna Vallejo
(1999) i Laüra Bonsai (1996) formen el prometedor duet de hip-hop nacional Las Ninyas del
Corro.
En el seu primer EP, SKIT2020, publicat el mes d’abril passat, van posat sobre la taula els
sons i valors del rap clàssic. Es caracteritzen per les seves lletres compromeses, d’aquelles que conviden a la reflexió, en les que tenen cabuda l’empoderament, la crítica i, per
suposat, les seves vivències personals. Aquest novembre publicaran el seu primer llarga
durada Onna Bugeisha, un homenatge a totes les ànimes de barri obrer, i el NEU! Festival
acollirà l’estrena en viu a Girona.

DOBLE
&
HUG
SOUND
+BASEMENT BAND
+LAs NINYAS DEL CORRO
+VINNIE KAIROS

21 GENER
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Doble, el raper de Girona amb més projecció internacional arriba al NEU! Amb Quizás el
seu nou EP. Es presentarà en format XXL, amb la seva mà dreta Hug Sound i la banda al
complert Basement Band.
Tot i que recentment s’ha fet més conegut per la seva col·laboració amb Oques Grasses
a Lakilove, Doble fa anys que s’ha consolidat en l’escena urbana iberoamericana gràcies
a grans cançons amb un flow característic que passa del pur hardcore al més suau dels
R&B.

VINNIE KAIROS Amb Mad Phi
i l’home estàtic
+LAS NINYAS DEL CORRO
+DOBle & HUG SOUND

21 GENER
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Actualment Vinnie Kairos és una peça clau a l’engranatge de la cultura hip hop a la
ciutat de Girona. Des del 2015 està involucrat en diversos projectes com Beatjamers,
Heal Hop o Rap de Girona, entre d’altres.
El 2022 arriba al NEU! amb els seus socis Mad Phi i l’Home Estàtic per portar al directe
el seu quart àlbum d’estudi Sinera, un treball de recerca on l’artista reflexiona i experimenta sense límits ni tabús.
Sinera és un viatge pel món interior de Vinnie Kairos, una experiència basada en la
sonoritat de la música popular catalana i la potència de ritmes crus i contundents i una
mirada introspectiva que analitza a fons tots els punts de llum i ombra que conviuen
dins l’imaginari de l’artista.

“Nou projecte en
solitari de Pau Vehí.”

PHOAC

22 GENER
L’Estació Espai Jove
12h
GIRONA
NEUHOME.ORG
El jove cantant, productor i songwriter de l’Empordà PHOAC es troba vivint entre Barcelona i Londres, però farà una parada per presentar el seu projecte personal al NEU!. Des
de mitjans 2010 ha format part de l’escena musical nacional en diferents formacions
com North State, col·laboracions amb b1n0, i ara comença la seva carrera en solitari
amb cançons com 2020, que representa un tribut a la seva família i amics. El seu treball
més recent és la col·laboració amb Dj Poolboi. PHOAC és hip-hop, rock, electrònica i una
veu increïble.

RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU +GÁLDRICK
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0 +IRIS DECO

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
És tot un privilegi anunciar el concert de Rufus T. Firefly dins la programació del NEU!
21/22. Rufus T. Firefly és sense dubte una de les bandes més destacades de l’escena estatal
actual, amb directes d’aquells que no s’obliden.
La banda liderada per Víctor Cabezuelo i Julia Martín-Maestro és ja considerada de culte
dins el panorama independent del nostre país. La seva energia y el seu so profundament
sofisticat defuig d’allò evident y construeix en cada directe un ambient de màgia i rock en
el camí cap a una psicodèlia pulcra i altament addictiva.
En la seva primera actuació a les comarques gironines, Rufus T. Firefly aterrarà a La Mirona
per presentar El largo mañana, el seu sisè àlbum d’estudi, continuació de l’aclamat Loto
(2018). En aquest nou disc, que es publicarà el 26 de novembre, el soul i el R&B melòdic de
principis dels 70 han estat molt presents en tot el procés de composició.

“Torna al NEU! amb el
seu darrer àlbum Parc.”

FERRAN PALAU

+RUFUS T. FIREFLY
+GÁLDRICK
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0
+IRIS DECO

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Ferran Palau escriu i descriu la seva història com un paisatge que gira a ritme tranquil,
assossegat, però implacable. Igual d'implacable que la seva música. L’easyloving i les
cançons d'amor tornen encara més sinceres a Parc, el seu darrer disc. En aquesta ocasió,
és un amor seduï tpel minimalisme i els sintetitzadors que ens guien, a pas lent, a través
de l'imaginari de Ferran Palau. Un imaginari que rendeix homenatge al cinema slasher
dels 80.
Ferran Palau actuarà al NEU! acompanyat per la seva gran banda titular: Joan Pons, Dani
Comes i Jordi Matas.

“Estrena del nou disc a
Catalunya.”

CHAQUETA DE CHÁndal

+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+GÁLdrick
+b1n0
+IRIS DECO

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Chaqueta de Chándal arriben al NEU! per oferir el primer concert amb el nou i esperat
disc al mercat, que es publicarà el 14 de gener de 2022.
De Chaqueta de Chándal es diu que són un encreuament ortopèdic entre Neu! (el grup), La
Polla Records y Los Brincos i també que és una música ideal per escoltar tallant cebes o
fent spinning. Sigui com sigui, al NEU! tenim clar que havien de formar part del nostre
cartell com a fenomen revelació de l’escena nacional que són.
La banda tenia una prometedora gira nacional pels principals festivals que es va veure
interrompuda per la pandèmia, i sabem que ara sí ha arribat l’hora i no podem evitar
celebrar que tot comenci al NEU!.

+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+Gáldrick
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+IRIS DECO

b1n0

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
b1n0 tornen al NEU! desprès de la seva memorable actuació a l’Auditori de Girona en la
darrera edició del festival. Aquesta vegada, però, ho faran dins la programació de la nit
més emblemàtica del festival, a la Sala La Mirona, on presentaran el seu nou disc bi, i ara
mateix podem dir alt i clar que en aquesta ocasió ho viurem ballant.
Malcus Codolà i Emili Bosch, ànimes de b1n0, han anat dibuixant el seu camí fins a generar un so plenament genuí, que els ha convertit en unes icones del nou pop electrònic
espanyol. El seu projecte és experimentació electrònica amb vocació integradora, oberta a
altres estils, eines i veus. Amb sintetitzadors i samplers combinant-se amb objectes quotidians.

GÁLDRICK
+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0
+IRIS DECO

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Luz de fondo és l'àlbum debut de Galdric de la Torre Ávalos “Gáldrick”, músic i Doctor en
Literatura Hispànica. Produït per Enric Teruel i Xebi SF, completen el projecte, al baix,
Miquel Sospedra (Mazoni, Núria Graham, Refree, Amaia), i Aleix Bou (Amaia, Mazoni, Núria
Graham), a la bateria. Es tracta d'un àlbum conceptual d'11 cançons, caracteritzat per unes
lletres fortament evocadores, on la pèrdua i la necessitat de trobar en un mateix una
forma d'esperança, simbolitzat per la «luz de fondo», centra el contingut de l'àlbum.
La proposta de Gáldrick, que parteix d'una arrel folk tradicional, s'orienta musicalmenta la
recerca de noves sonoritats d'estètica pop, noise i de minimalisme electrònic gràcies als
arranjaments d'Enric Teruel. Aquesta és la primera vegada que es podrà sentir el repertori
en directe de la primera referència musical del NEU! com a segell discogràfic.

IRIS DECO
+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+Gáldrick
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0

22 GENER
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Iris Deco és una d’aquelles autores que aconsegueix fer-te sentir esgarrifances que et
recorren tot el cos i et travessa les emocions més amagades quan l’escoltes cantar per
primera vegada. Remou amb fermesa. Impacta. Sedueix.
Golden és el seu disc debut en què Iris Deco llueix en totes les direccions, fent gala d'un
estil propi que es mou de forma extremadament elegant entre el soul i el R&B. Un debut
amb moltes influències musicals i que al mateix temps està marcat per la veu inconfusible
i genuïna d’Iris Deco.

“Presentació del disc
Salt Mortal.”

23 GENER
19h

Pol Batlle Amb rita payés

Auditori de Girona
NEUHOME.ORG

El NEU! rep en aquesta edició la visita de Pol Batlle, una nova glopada enèrgica que et
pot tombar d'una sola cançó. Un cantant amb altíssims dots per la interpretació que
converteixen cada tema en un viatge d'aquells que costa oblidar. Presenta el seu nou
treball produït pel guardonat als Latin Grammys Juan Berbín i acompanyat de la veu de
luxe de Rita Payés. Una intimitat consumada, la màgia de l'hàbit i la poesia del gest.
Concert coorganitzat amb l’Auditori de Girona

“Presentació del
nou disc.”

30 GENER
19h

NACHO VEGAS

Auditori de Girona
NEUHOME.ORG

El NEU! tancarà la programació d’aquest any amb una de les actuacions més destacades
d’aquesta edició i un dels esdeveniments musicals més esperats dels últims anys. El Festival
acollirà el primer concert a Catalunya del nou i anhelat disc de Nacho Vegas que veurà la
llum poques setmanes abans del concert a Girona. Amb dues dècades de trajectòria celebrades aquest 2021, el cantautor asturià és una de les veus més respectades en l’àmbit de les
músiques populars tant a l’Estat com a l’Amèrica Llatina. Amb més d’una desena de referències publicades, les més recents, Oro, salitre y carbón (2020) i el triple àlbum Violética (2018),
ara arriba a l’Auditori de Girona, amb la seva banda i de la mà del NEU! Festival.
Concert coorganitzat amb l’Auditori de Girona
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