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EL NEU! FESTIVAL
ANUNCIA UNA TRENTENA DE PROPOSTES
AL LLARG DE DOS MESOS

Carolina Durante, Mishima, Tarta Relena, Rufus T. Firefly, Ferran
Palau o Ernest Crusats (La Iaia), entre les propostes musicals
més destacades de la novena edició.
El festival estrena el NEU! PRO, un espai de trobada per al
sector musical que se celebrarà els dies 27 i 28 de gener.
Després de dos anys de pandèmia, el NEU! torna a les sales
amb tres nits a La Mirona, tres nits el Yeah i el seu debut al
Sunset Jazz Club.
Com a referent de la cultura alternativa gironina, l’esdeveniment aposta per la creació i el talent Km0, donant suport a
diversos projectes locals emergents.

NEUHOME.ORG

La gira de Carolina Durante, el concert especial Nadal de Mishima, el final de gira a
Girona de Tarta Relena, la presentació del primer disc en solitari d’Ernest Crusats
(líder de La Iaia), l’estrena a Girona del nou disc de Rufus T. Fireﬂy o el darrer concert de Ferran Palau abans d’una pausa, es troben entre les propostes artístiques
més destacades de la novena edició del NEU! Festival. Dos mesos -del 26 de novembre al 28 de gener de 2023-, amb una trentena de propostes culturals - vint-i-dos
concerts i una desena d'activitats paral·leles- en l'edició que ofereix una programació més àmplia i diversificada a les ciutats de Girona i Salt.
La principal novetat d’aquesta any serà la primera edició del NEU! PRO, un espai de
trobada per a la indústria musical que se celebrarà els dies 27 i 28 de gener al Centre
Cultural la Mercè de Girona. La programació, que l’organització desvetllarà properament,
inclourà ponències, taules rodones, showcases o retransmissions de podcast en directe,
a més dels concerts ja anunciats al C.C. La Mercè. El NEU! PRO, que es vol centrar en el
perfil musical del festival, pretén ser un punt de trobada tant per a la indústria musical
com per a creadors doncs ‘sense artistes no hi ha indústria’, afirmen els organitzadors.
El NEU! torna a les sales
Després de dues edicions amb les sales de concerts tancades per la pandèmia, el
festival torna a les sales gironines per programar tres nits a La Mirona de Salt, tres
nits a la Sala YEAH! de Girona i incorpora el Sunset Jazz Club, on hi programarà per
primera vegada. D’entre aquestes, destaca el 28 de gener la cloenda del festival a La
Mirona que recupera les propostes que es van haver de cancel·lar l’any passat per la
Covid19 amb una intensa nit musical amb Rufus T. Fireﬂy, Ferran Palau, Chaqueta de
Chándal, B1N0, XEBI SF, Gáldrick o Iris Deco.
Al YEAH!, hi tindran lloc les actuacions dels gironins Aliment i del duet manlleuenc
L’Hereu Escampa. La sala també acollirà la nova proposta de Xicu, el sobrenom escollit
per Cesc Valverde, bateria i productor de Ginestà, que presenta el seu primer treball en
solitari. Al Sunset Jazz Club, el festival hi programa el concert de la formació Monodrama.
Creació, talent emergent i km 0
Mantenint l’esperit d’impulsors de la cultura alternativa a Girona, el NEU! segueix
apostant per la creació i el talent emergent en combinació amb propostes destacades
de l’escena nacional i espanyola. Així, al seu cartell ha programat el documental La O,
que relata el procés creatiu del debut del tàndem de Jordi Fornells i el guitarrista Mario
Mas, que a més estrenaran aquest treball a La Planeta en un esperat concert el 13 de
gener; també hi ha programat la presentació de l’espectacle familiar de teatre sonor El
lloc del desig, premiat amb les beques KREAS de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb el Teatre Municipal de Girona, el proper 15 de gener.
Gáldrick, del Segell discogràfic NEU!, Selva Nua, la nova aposta del segell Bankrobber, Remei de Ca la Fresca, Eli Rodríguez o Maria Hein, són alguns dels artistes emergents -molts d’ells gironins- que tindran un lloc al cartell del festival al costat d’altres propostes més consolidades.
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Segell discogràﬁc NEU!
El segell discogràfic sorgit a partir del festival amplia els seus
projectes i actualment treballa en la producció del primer senzill
dels banyolins Eli Rodríguez, després de la recent publicació dels
treballs de Gáldrick i de XEBI SF. Eli Rodríguez actuaran com artista
convidat de Carolina Durante a La Mirona el proper 2 de desembre.
Xarxa NEU!
El festival continua apostant per treballar en xarxa i crear sinergies amb altres actors culturals. En aquesta edició col·labora
amb onze equipaments o esdeveniments de les ciutats de Girona
i Salt: l’Estació Espai Jove, el Mercat de La Volta, l’Auditori de
Girona, el Teatre de Salt, el Teatre Municipal de Girona, La Planeta, La Marfà, el Centre Cultural La Mercè, el Sunset Jazz Club, La
Mirona, YEAH! o el festival Temporada Alta entre d’altres.

Les entrades ja estan disponibles al web del festival
www.neuhome.org

Del 26 de novembre
al 28 de gener

2022/2023
TARTA RELENA 26/11 TEATRE DE SALT 20H
CAROLINA DURANTE ELI RODRÍGUEZ 02/12 SALA LA MIRONA
OPEN 21.30H
MISHIMA 10/12 SALA LA MIRONA
OPEN 22.00H
MARIALLUÏSA 17/12 LA VOLTA 12H
REMEI DE CA LA FRESCA 17/12 LA VOLTA 18H
L’HEREU ESCAMPA 17/12 SALA YEAH! GIRONA 23H
DOCUMENTAL LA “O” 21/12 CINEMA TRUFFAUT 20.30h
MONODRAMA 23/12 SUNSET JAZZ CLUB 20H
JORDI FORNELLS I MARIO MAS 13/01 LA PLANETA 20H
XICU 14/01 SALA YEAH! GIRONA 23H
EL LLOC DEL DESIG - ESPECTACLE FAMILIAR 15/01
TEATRE MUNICIPAL 12H
MARIA HEIN 21/01
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE 12H
ALIMENT 21/01
SALA YEAH! GIRONA 23H
NEU! PRO 27/01 C.C. LA MERCÈ
10H
AMAIA MIRANDA 27/01 AUDITORI DE LA MERCÈ 18H
ERNEST CRUSATS (la iaia) 27/01 AUDITORI DE GIRONA 20H
NEU! PRO 28/01 C.C. LA MERCÈ 10H
SELVA NUA
28/01 AUDITORI DE LA MERCÈ 12.30H
RUFUS T. FIREFLY
FERRAN PALAU B1N0 XEBI SF CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK IRIS DECO 28/01 SALA LA MIRONA OPEN 18H
neuhome.org
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Final de gira
Fiat Lux

TARTA RELENA

26 novEMBRE 20h
NEUHOME.ORG
Teatre DE SALT
“Folk tronadet i gregorià progressiu”. Amb aquestes paraules, enigmàtiques i suggeridores,
Marta Torrella i Helena Ros defineixen Tarta Relena, el duo que van fundar el 2016 per explorar a cappella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Lluny de voler crear un
segell de música tradicional o de redefinir la mediterraneïtat, fan seu un repertori que va de
la tradició oral fins a cançons d’autor que, d’una manera o altra, es relacionen amb el Mediterrani. A Fiat Lux (títol que prové d’una expressió del Gènesi)
presenten dues veus que s’enllacen o es traven fent nusos,
Concert coorganitzat amb:
flueixen com l’aigua o són rasposes com l’estepa, s’allunyen en
dissonàncies afilades i, més tard, es retroben, buscant sempre
la complexitat en la senzillesa.

Presentació del nou disc
Cuatro Chavales

CAROLINA DURANTE
+ ELI RODRÍGUEZ

2 desEMBRE PORTES 21.30h
SHOW 22h
NEUHOME.ORG
SALA LA MIRONA
Carolina Durante arriben per primera vegada a Girona i ho fan de la mà del NEU! Festival, en
plena gira de presentació del seu nou disc Cuatro Chavales.
Si bé la popularitat del grup va esclatar l’any 2018 amb el seu senzill Cayetano, el seu creixement, reconeixement i popularitat des de llavors, com una de les bandes capdavanteres de
l’escena musical independent, no ha parat de créixer i sumar deixebles.
Són, sens dubte, la formació més important de la seva generació, un grup nascut de l’amistat i
els responsables del ressorgiment del pop-rock.

Eli Rodríguez
son futur

ELI RODRÍGUEZ
Artista convidat de carolina durante

2 desEMBRE PORTES 21.30h
SHOW 22h
NEUHOME.ORG
SALA LA MIRONA
Eli Rodríguez és un grup massa jove per escriure la seva biografia. Va néixer a principis de
2021 a Banyoles i abans d'acabar l'any van treure el seu primer àlbum Ni siquiera. Els seus
membres són Pol Butinyà (veu), Guillem Lloret (guitarra), Lluc Coll (guitarra), Berta Ribas
(teclat), Jan Coll (baix) i David Llop (bateria). No són els millors anys de les seves vides, però
els hauran d'aprofitar. Eli Rodríguez és el record d'una exparella, el comiat d'un amic o la
nostàlgia d'un estiu que no sembla tornar. Eli Rodríguez, més que música és soroll, el soroll
que fa un cor no sé si trencat o cansat

Concert especial Nadal
presentant el darrer
disc L’aigua clara

MISHIMA

10 desEMBRE Portes 22h
SHOW 22.30h
NEUHOME.ORG
SALA LA MIRONA
Mishima arriben per fi al NEU! Festival amb un dels seus clàssics concerts de Nadal per
presentar en directe el seu nou àlbum a la Sala La Mirona.
Una pandèmia i molts, moltíssims, concerts després Mishima presenta en directe L’aigua clara.
Gravat a Black Box, el santuari de Peter Deimel a Angers (França), no només insisteix en la seva
aposta per la contundència sonora i la profunditat literària sinó que la sublima.
Cinc anys després d’Ara i res (2017), David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani
Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) assoleixen la plenitud al seu novè
disc d’estudi, el desè de la seva carrera si hi afegim el directe Ara i aquí (2019). La maduresa
era (és) exactament això.

Presenten el disc
La vida és curta però
ampla

MARIALLUïSA

NEUHOME.ORG

17 desembre

12h

LA VOLTA
GRATUït

Viure amb intensitat cada moment, però sense sucumbir al ritme frenètic
del món. Aquest és el full de ruta que guia els Marialluïsa al seu nou disc
La vida és curta però ampla, un deliciós tractat de pop sensual que et
farà enlairar amb els cinc sentits.
El nou disc de Marialluïsa convida primer a tancar els ulls, deixar-se
endur i respirar profundament. I tot seguit t’encomana unes ganes
immenses d’aprofitar al màxim aquesta gran casualitat que ens ha fet
coincidir ara i aquí. Hi trobem amor i lluita; desig i sexe; principis i finals,
delícies i amargors. I molta bellesa.

Presenten
el seu disc de debut

REMEI DE CA LA FRESCA

NEUHOME.ORG

17 desembre 18h LA VOLTA GRATUït

Des de les profunditats del Montseny, la Xantal, l'Artur, el Iago i el Víctor
porten remeiets per a qualsevol mena de malaltia.
A Ca la Fresca, no hi ha pecat que valgui, etiqueta que pengi o eufemisme
que calgui; un aquelarre de poesia feréstega i psicodèlia passada de voltes
que es confabula entre l'Artur Piera i la Xantal Rodríguez i es materialitza
amb en Víctor Inskipp i en Iago Rueda, Remei de Ca la Fresca neix el 2020,
enmig de l'apocalipsi, per sobreviure al tedi del discurs oficial, amb rock
visceral que festeja amb el folklore i electrònica de poble a baixa fidelitat.

Presentació del disc
Futur Ancestral

L’HEREU ESCAMPA

17 desEMBRE
portes 22.30h
SHOW 23h
NEUHOME.ORG SALA YEAH! GIRONA
L’Hereu Escampa són en Carles i en Guillem. Nostàlgia i punk; vi, canelons i abraçades.
Escoltar els seus primers discos és traslladar-se a una època en què tots érem millors:
més joves, més agosarats, amb més vitalitat i, sobretot, amb menys responsabilitats.
Futur Ancestral, el seu tercer disc, és una nova etapa, també de les nostres vides. Les
seves cançons no parlen sobre l’avorriment, la fe, la fortuna, els dies bons, clars i fugaços
o la incertesa, sinó que, a través de les històries que es narren, veiem com tots aquests
factors impacten en les nostres vides: un cop assumits, no podem fer gairebé res més que
acceptar les derrotes i celebrar les victòries, amb la boca negra.

Estrena
del Documental
La ”O”

DOCUMENTAL LA “O”
DE JORDI FORNELLS I MARIO MAS

NEUHOME.ORG

21 desembre

20.30h
GRATUïT
CINEMA TRUFFAUT

Curtmetratge documental que plasma la constel·lació musical de Jordi
Fornells i Mario Mas acompanyada de la veu i les escultures de l'artista
Xavier De Torres. La pel·lícula ofereix una mirada contemplativa sobre
aquest duet actual de músiques d'arrel alternatives i/o d'autor. Les
seves cançons interpretades en espais singulars flueixen amb naturalitat entre passatges poètics i narratius que posen l'accent en un món
costumista i, a estones, oníric. El curt beu d'aquells films etnogràfics
que descrivien amb imatges l'essència d'artistes com Atahualpa Yupanqui, El Cabrero o la família Amador amb la intenció de complementar el
primer treball discogràfic del duet. És també una oda al paisatge i al
detall que s'amaga en la natura: una invitació a observar l'impacte de
la música i altres arts en el món que ens envolta.

Per primera vegada
a Girona

MONODRAMA

23 desEMBRE 20h SUNSET JAZZ CLUB
NEUHOME.ORG
Parlar de Monodrama suposa enfrontar-se a un repte.
Alberto Brenes (bateria, percussions i disseny sonor), David Sancho (piano, Rodhes i sintetitzadors) i Mauricio Gómez (saxo tenor i teclats), tres músics madrilenys de formació clàssica,
esperit dissident i mirada futurista, donen forma a aquest interrogant que respon al nom de
Monodrama, com si fos un ens independent unit per una estranya ment "colmena". Membres
hiperactius de l'escena del Jazz contemporani, la suma inusual de talent i creativitat desplegada pel trio quan es refugien en aquell espai únic i lliure que és Monodrama dona com a
resultat una proposta connectada estètica i filosòficament amb el Jazz, però, alhora, imbuïda
d'electrònica i experimentació de textures musicals així com d'un inconformisme creatiu que
els col·loca en un no-espai tan personal i inclassificable com apassionant.

Estrena del seu
primer disc
La “O”

JORDI FORNELLS I MARIO MAS

NEUHOME.ORG

13 gener

20h
SALA LA PLANETA

Dins La «O» s'expressen les inquietuds creatives que el duet comparteix entorn de la
recerca dels orígens en comú dels ritmes i la lírica populars transatlàntics, “el toque a lo
barbero”, els cants primitius i les ressonàncies ibèriques; un paisatge sonor eclèctic que
connecta la lírica popular catalana amb el cante jondo, reinterpreta sons tradicionals
mitjançant l’adaptació poètica i la creació pròpia en forma de cançó i experimenta amb
les sonoritats elèctriques de la guitarra a partir dels tocs clàssics i/o populars.
- Jordi Fornells: veu i percussions.
- Mario Mas: guitarra flamenca, guitarra elèctrica, percussions.
Amb la col·laboració especial de l’artista Xavier De Torres.

Presentació
del disc BLAU

XICU

14 gener
portes 22.30h
SHOW 23h
NEUHOME.ORG SALA YEAH! GIRONA
Anem al gra. BLAU és, en l’opinió del programador del NEU! Festival, el millor disc en
català de l’any i, probablement, de la dècada.
El primer llarga durada de Xicu és un disc que parla sobre la tristesa i la soledat, utilitzant sempre l'amor com a punt de vista. És un disc molt cru i despullat, on es poden
trobar lletres dures i íntimes acompanyades d'una producció musical delicada i extensa. BLAU passa per molts estats d'ànim diferents, tant pel que fa a les lletres com en el
àmbit sonor, però sempre passant-ho tot per un filtre blau.
Al capdavant de Xicu es troba en Cesc Valverde, productor i bateria del grup Ginestà,
acompanyat per l'Andrea Puig, Gerard Sala i Eloi Canyelles.

Estrena de El lloc del
desig - Espectacle
Familiar

15 gener

EL LLOC DEL DESIG
ESPECTACLE FAMILIAR

12h
NEUHOME.ORG
TEATRE MUNICIPAL

El lloc del desig és un viatge, un paisatge i una festa! És una experiència que convida a
reflexionar sobre el desig i a descobrir-lo des de la sensorialitat: investigar-ne el so, la
forma, la textura, el gust, l’olor i la mida; un recorregut immersiu, des del gaudi, l’humor
i la imaginació, per redescobrir on es troba el lloc del desig. Al llarg de la peça, el
públic transita i s’atura a les diverses zones que configuren aquest territori en què la
il·lustració i el so en directe hi són ben presents.
Amb projecte I.G.L.U. la il·lustradora Clara Sáez i l’actriu Maria Jover creen des del 2019
propostes escèniques híbrides que dialoguen amb la il·lustració, el so i la paraula
generades a l’escena.

Presenta l’àlbum
Continent i Contingut

21 gener 12h

MARIA HEIN

NEUHOME.ORG
L’estació espai jove

La calidesa amb la qual Maria Hein presenta Continent i contingut, el seu disc debut,
està equilibrada amb la solemnitat i el so impol·lut de totes les seves cançons, que
emanen una mescla de senzillesa i nostàlgia, amb la pinzellada imbatible de la naturalesa balear. Deu cançons en les quals Maria Hein acumula pensaments, problemes i
dubtes, com una tassa que ha començat a desbordar i necessita deixar córrer l'aigua. I
ho fa acompanyada d'una instrumentació minimalista, que s'uneix, discreta, a les
paraules de Maria Hein, que interpreta les cançons de manera prudent i reservada, com
si ens estigués revelant un secret.

Presenten el nou disc
Incondicional

ALIMENT

21 gener
portes 22.30h
SHOW 23h
NEUHOME.ORG SALA YEAH! GIRONA
Amb més de 10 anys de trajectòria a l'esquena, són molts els escenaris en els quals Eduard
Bujalance, Pol Huedo i Ignasi Reixach han plantat la seva bandera. Aliment es consideren
una banda de punk-rock amb matisos, els quals han anat incorporant a la seva paleta
sonora en cada nou disc. A vegades, més escorats al garatge; d'altres, més propers al
post-punk, això sí, ho han fet sense descuidar en la seva aventura sorollosa els encants de
la cançó pop. Incondicional, el seu quart àlbum, és també el primer que entreguen en
català. La seva fórmula punk-rock es torna més crua per colpejar més dur, d'una manera
més cartera i on cou. Un àlbum sanador i necessari, música per canviar el teu món.

Amaia Miranda presenta
Cuando se nos mueren
los amores

AMAIA MIRANDA

NEUHOME.ORG

27 GENER

18h

C.C. LA MERCÈ
GRATUït

El disc debut de la guitarrista i compositora basca és un manifest artístic que reivindica la
força de la cançó despullada i la bellesa del que és quelcom autèntic i imperfecte. Onze
cançons lo-fi enregistrades a casa, en directe i sense talls, utilitzant des de micros de cinta
fins al telèfon mòbil, Cuando se nos mueren los amores és un disc càlid, gestat a foc lent, que
trasllada a l'oient a un espai d'intimitat i proximitat amb l'artista que resulta quasi tangible.
Les lletres, senzilles i poètiques, parlen de les emocions que provoca l'arribada de l'edat
adulta i la incertesa; aquell moment en el qual trontollen els pilars i cauen mites i creences
("mueren los amores"), donant pas a un descobriment íntim descarnat i meravellós.
Agafada a una guitarra des de petita, Amaia creix escoltant a Silvio Rodríguez, Van Morrison i Paco de Lucía durant els viatges en cotxe amb els seus pares. Amb el temps, afegeix a
la seva llista de referents noms com Nick Drake, Joni Mitchell, Kings Of Convenience, José
González o Adrianne Lenker.

Estrena a Girona
del disc debut
La font gelada

27 gener

ERNEST CRUSATS (la iaia)

20h
NEUHOME.ORG
AUDITORI DE GIRONA

Cinc anys després de Tornar a ser u (2017), darrer disc de La Iaia, el seu líder, Ernest Crusats,
inicia la seva carrera en solitari amb La font gelada (Fina Estampa, 2022), més que un disc,
un refugi. Fruit d’una aposta estètica gairebé radical en l’era de l’ultraprogramació, el seu
debut és un bàlsam per les nostres oïdes: onze cançons enregistrades només en vuit
pistes, màgicament connectades amb l’entorn i la natura, que formulen una pregunta: hi ha
cabuda pel que és essencial entre tant de soroll? Un repertori que desarma en la seva
aparent senzillesa, que t’introdueix en una atmosfera on el temps (i l’espai) no compten i
que entronca amb els nostres clàssics dels setanta (Toti Soler o el tristament desaparegut
Pau Riba) sense renunciar a una contemporaneïtat agermanada amb Sufjan Stevens o Adrianne Lenker (Big Thief). Sense
Concert coorganitzat amb:
renunciar a l’espontaneïtat i, per descomptat, el talent que
ens permet parlar de La Iaia com d’una de les bandes capitals
de la dècada passada. Ernest Crusats comença la gira de
presentació de La font gelada amb el NEU! Festival com el seu
primer concert de presentació a Girona.

Presentació a Girona
del disc debut
Momentani

SELVA NUA

NEUHOME.ORG

28 GENER

12.30h

C.C. LA MERCÈ
GRATUït

Selva Nua combinen una sonoritat pop amb influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi,
lletres introspectives i evocadores, melodies singulars, diferents i sorprenents, sintetitzadors
nostàlgics, guitarres mesurades, línies de baix emblemàtiques i bateries tenaces…
La geografia té un pes important per explicar qui són Selva Nua. Joana Jové, Adrià Garcia i
Gerard Català provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida, però viuen repartits
estratègicament entre Barcelona, Tarragona i Girona. Aquesta distància no va ser un problema, sinó un al·licient, per tal que en el moment més cru d’aquella pandèmia es posessin a
gravar una cançó que es diria “Nuvolosa” i que -sorpresa- els obriria algunes portes.

Presentació a Girona
del nou àlbum El largo
mañana

RUFUS T. FIREFLY

FERRAN PALAU b1n0
XEBI SF CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK IRIS DECO
+ foodtrucks, expos, vinils…

28 GENER
OPEN 18h
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 i el seu so profundament
sofisticat defuig tot allò i 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 el soul i el R&B melòdic de principis dels 70 han estat molt presents en tot el
procés de composició.

Últim concert
de gira

FERRAN PALAU

RUFUS T. FIREFLY b1n0
XEBI SF CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK IRIS DECO
+ foodtrucks, expos, vinils…

28 GENER
OPEN 18h
SALA LA MIRONA NEUHOME.ORG
Ferran Palau oferirà al NEU! Festival el darrer concert de la seva gira després del ja anunciat a Barcelona.
Ferran Palau escriu i descriu la seva història com un paisatge transmès a un 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 seduït pel minimalisme i els sintetitzadors que ens guien, a pas lent, a través
de l’imaginari de Ferran Palau, el qual 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.
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b1n0 tornen al NEU! desprès de la seva memorable actuació a l’Auditori de Girona de l’any
2020. 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 mitjançant objectes quotidians.
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Als pares d’en Xebi no els és senzill d’entendre d’on li ve al seu fill la passió per la música.
En Xebi sí que creu tenir clar quan va ser la seva primera fletxada: amb 11 anys, quan ho
va donar tot en una festa de final de curs, fent un notable playback de Bon Jovi.
XEBI SF presenta el seu quart àlbum d’estudi, Hola Elefante. Produït per YOUTH, qui ha
treballat amb artistes com Paul McCartney o Primal Scream, Xebi ve acompanyat de la
seva prestigiosa banda que l’acompanya des del 2018: Toni Molina, Albert Dondarza, Carles
Vidal i Enric Teruel.
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Chaqueta de Chándal arriben al NEU! Festival per presentar el seu nou treball amb un títol
apte per penjar pancartes en balcons i estadis: Futuro, tú antes molabas; un disc que es
preocupa per l'individualisme exacerbat d'avui en dia, per la nova dictadura dels sentiments, pel jo com un objecte de consum, la hiperventilació en les xarxes socials, la perillosa addicció a la discòrdia... De Chaqueta de Chándal es diu que són un encreuament
ortopèdic entre Neu! (el grup), La Polla Records i Los Brincos, i també que és una música
ideal per escoltar tallant cebes o fent spinning.
Chaqueta de Chándal són Guillem Caballero (veu, teclats i sintes), Natalia Brovedanni (veu
i guitarra) i Alfons Méndez (bateria i cors).
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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, Natán
Arbó, i Rafa Gallardo, 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 musicalment a
la recerca de noves sonoritats d’estètica pop, noise i de minimalisme electrònic gràcies
als arranjaments d’Enric Teruel.

Presentació del disc
debut Golden a Girona
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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 la sents 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.
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