
FECHA

NOMBRE
DOS

TROVAM!
Castelló 2013 

PROGRAMA
17, 18 i 19 d’octubre 2013
Castelló de la Plana
www.valencianmusic.com

CS

2013



17 OCT

OBRINT PAS

IMPULSAT per la Valencian Music Association (VAM!), a Castelló 
naix un nou projecte de fira-festival musical, 
QUE VOL donar a conéixer la vitalitat de la música valenciana,
QUE ASPIRA a establir-se com a punt de trobada per al debat i 
l’anàlisi de la indústria musical, 
QUE PRETÉN ajudar a consolidar els lligams del sector musical 
valencià,
QUE CREU en la música com a dinamitzador cultural, social i 
econòmic,
QUE APOSTA pel treball en xarxa, sostenible i col·laboratiu, 
QUE OFEREIX la millor programació de música en valencià que 
s’està fent actualment.

TROVAM! 2013
COMBINA actuacions d’artistes de renom amb músics emergents 
i CONVIDA a participar a reconeguts professionals a analitzar i 
debatre sobre el present i el futur de la indústria musical.

TROVAM! compta amb el suport de l’Ajuntament de Castelló, 
la Diputació de Castelló, Culturarts (Generalitat Valenciana) i la 
Universitat Jaume I de Castelló.

TROVAM!
Castelló 2013 

17, 18 i 19 d’octubre 2013
Castelló de la Plana
www.valencianmusic.com

OBRINT PAS

Pocs grups hauran generat un consens tan ampli com Obrint Pas. 
Junt amb Al Tall, són la formació de referència de la música 
valenciana. Les seues cançons han passejat per centenars d’escenaris 
i sales de concerts arreu del món. Qui anava a dir que la proposta 
musical d’uns estudiants d’institut que va esclatar als anys 90 
per a reivindicar un món més just i millor repartit, i afirmar sense 
prejudicis l’orgull per la llengua i la identitat pròpia, marcarien un 
abans i un després en l’evolució de la música valenciana. Originalitat 
i mestissatge que barreja tradició i compromís radical amb la 
contemporaneïtat són els ingredients del seu ideari musical. 

Ara, després de més de 20 anys de trajectòria artística, han 
anunciat la seua retirada indefinida dels escenaris. Aquest concert 
serà doncs, la seua última actuació a la capital de La Plana. Sis músics 
damunt l’escenari armats amb guitarres, llaüts, contrabaix, viola de 
roda, dolçaina, percussió i veus ens convidaran a viatjar per la vessant 
més íntima de les seues cançons.
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DIJOUS 17 D’OCTUBRE

20.00 h
OBRINT PAS en acústic
Auditori de Castelló (10 €)



18 OCT

TROBADES DE
LA INDÚSTRIA

MUSICAL
VALENCIANA

18 OCT

TROBADES DE
LA INDÚSTRIA

MUSICAL
VALENCIANA

El TROVAM! naix amb l’objectiu de consolidar un punt de trobada 
professional que afavorisca l’anàlisi i el debat sobre la situació actual 
del sector musical. 

La crisi sistèmica que sacseja la societat està afectant de 
manera molt profunda i precisa la indústria musical. Lluny queda 
l’actitud individualista hereua dels anys 80, on cada empresa, cada 
institució i cada artista treballava des de l’endogàmia, mirant-se el 
melic. La legislació vigent sembla no fer cas de les reivindicacions 
i les necessitats del sector, i l’establiment de noves estratègies 
comunes que permeten fer front als reptes de futur, és un fet cada 
vegada més imminent i ineludible. 

La primera edició d’aquestes trobades comptarà amb la 
participació d’un conjunt de professionals del sector que vindran 
a donar les seues opinions i a contestar en públic a una sèrie de 
preguntes que els hem formulat entorn de dos blocs temàtics: 
1. El present i el futur de la indústria musical valenciana.
2. La música i els mitjans de comunicació. 

PROGRAMA

9.30 h   BENVINGUDA I PRESENTACIÓ: Luis Òscar Garcia, President 
del VAM!, Héctor Folgado, diputat provincial de Cultura 
(Castelló), Wences Rambla, vicerector de Cultura de l’UJI, 
Vicent Sales, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Castelló 
i Manuel Tomás, director general de Culturarts (GVA).

10.00 h PRIMERA TROBADA: Present i futur de la música valenciana.
 Modera: Armand Llàcer (gestor cultural, membre del VAM!). 

  Hi participen: Carles Carrasco (músic i gerent de la 
discogràfica Comboi Records), Vicent Martínez (editor 
musical de Songsforever i organitzador de màsters 
universitaris de gestió musical), José Gimeno (promotor 
musical, gerent de Play Producciones), Joan Gregori Maria 
(gerent de la promotora cultural Pro21, i membre associat 
al VAM!), Pau Alabajos (cantautor i secretari del Col·lectiu 
Ovidi Montllor), Céline Vidal (codirectora del Festival 
Convivencia, Toulouse, França).

12.00 h PAUSA

12.30 h SEGONA TROBADA: Música i mitjans de comunicació.
 Modera: David Hernández Beltrán (periodista, editor de  
 Nomepierdoniuna).

  Hi participen: Xavier Aliaga (escriptor i col·laborador de 
El País), Carlos Pérez de Ziriza (crític musical d’Efeeme, 
Rolling Stone i El País), Cristina Garcia (periodista d’El 
Periódico Mediterráneo i activista musical), Amàlia Garrigós 
(periodista i exdirectora de programes musicals, ex Ràdio 9) 
i Salva Alfonso (blogger musical, editor de Sons de Xaloc i 
AgendaPV).

15.00 h  DINAR DE GERMANOR I CONTINUACIÓ DEL DEBAT al 
claustre del Museu de Belles Arts de Castelló.

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
 
9.30 h —  15.00 h
TROBADES DE LA INDÚSTRIA
MUSICAL VALENCIANA
Llotja del Cànem (gratuït)



PAU MIQUEL
SOLER

18 OCT18 OCT

TOTI SOLER
&

GEMMA HUMET

TOTI SOLER & GEMMA HUMET

És un dels guitarrites veterans més respectats del panorama 
musical. De formació clàssica i amb influències del jazz, el blues 
i el flamenc, Toti Soler va ser l’acompanyant d’excel·lència de 
l’incommensurable Ovidi Montllor, amb qui va formar durant més 
de 25 anys un dels duets artístics més celebrats de la música 
valenciana. Toti Soler ve a presentar-nos Liebeslied: 40 anys de 
cançons, una re-visitació en directe del seu primer disc en solitari 
per a veu i guitarra, acompanyant-se de la jove cantant Gemma 
Humet.

PAU MIQUEL SOLER

Pau Miquel Soler, membre del grup alcoià Arthur Caravan, ens 
presentarà el seu primer projecte en solitari, L’amor o la guerra, un 
conjunt de poemes musicats de l’obra magna del reconegut poeta 
Vicent Andrés Estellés, Mural del País Valencià. Estellés és l’autor 
de capçalera de nombrosos poetes i músics, i va dedicar aquest 
extens poemari a plasmar les seues experiències i sentiments 
basant-se en la geografia del País Valencià. Pau Miquel Soler 
actualitza aquestos sentiments amb una música d’arranjaments 
intimistes, intensos i altament evocadors.

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
 
19.30 h
TOTI SOLER & GEMMA HUMET
+ PAU MIQUEL SOLER
Teatre del Raval (6 €)



ELS
CATARRES

18 OCT18 OCT

ASPENCAT

ASPENCAT

Els de Xaló s’han convertit en un referent de la música valenciana 
i han deixat la seua empremta a festivals tant coneguts com 
Arrels, l’Aplec dels Ports, el Rototom Sunsplash, el Skaville a Rijeka 
(Croàcia) i la Gira d’Escola Valenciana. 

Actualment es troben immersos en la gira del seu últim disc, 
Essència, un treball que està consolidant un estil propi que va 
guanyant en potència i personalitat. Tal és la força d’aquest grup 
que en cada directe exhaureix entrades, discos i samarretes. 

ELS CATARRES

El Pop-folk irònic i sorneguer d’Els Catarres va saltar a la fama el 
2011 amb la publicació de Jenifer, una cançó que parla de l’amor 
prohibit d’un patriota català i una «xoni» de Castefa (Castelldefels). 
En el lapse d’uns pocs mesos de temps, la cançò va superar el milió 
de visites a YouTube, i va resultar guanyadora del premi a la millor 
lletra en els Premis Enderrock 2012. Ara estan de promoció del 
seu tercer disc, Postals, un treball que suposa la confirmació de les 
intencions desenfadades i juganeres del grup.

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
 
22.00 h
RAPSODES + ASPENCAT
+ ELS CATARRES + VERTIGEN 
La Pèrgola (8 €)



RAPSODES

18 OCT18 OCT

VERTIGEN

VERTIGEN

Rock-metal i punk-rock es combinen amb pinzellades de pop, 
electrònica i cançó d’autor en el nou projecte musical de Josep 
Nadal (La Gossa Sorda) i Joan Palomares. Els propis músics 
defineixen les seues cançons com a «cants lírics» que són reflexe del 
moment històric que estem travessant. En la contundència de les 
cançons que componen el disc que han publicat enguany, Intent de 
poema, conviuen la reivindicació social i els moments íntims.

RAPSODES

Amb quasi una dècada dalt dels escenaris i nombrosos concerts al 
llarg i ample de l’estat espanyol, Rapsodes és la formació pionera 
del hip hop interpretat en valencià. El seu rap sense embuts ni 
censures ha anat consolidant-se en un estil propi que ells mateixos 
denominen «Electro hip hop orgànic», una fórmula que barreja 
diverses tendències musicals, com ara el reggae, el rock, el dance i 
fins i tot la música clàssica. El centre temàtic de les seues cançons 
són els problemes socials i les passions humanes, però sempre des 
d’un prisma optimista i positiu.



19 OCT

MARCEL
EL MARCIÀ

19 OCT

LA PETITA 
ORQUESTRA 
PEIOTAIRE

LA PETITA ORQUESTRA PEIOTAIRE

Tres agronautes del grup Amanida Peiot s’acomboien amb el 
contrabaixista Tonete Puerto per tal de rodar aquesta divertida 
i atrevida formació totalment acústica, que revisita i actualitza 
obres del cançoner popular galacticovalencià barrejades amb les 
tonades més jogasseres de la banda de la Valldigna. Un espectacle 
per a tots els públics, amb clara vocació participativa i posada en 
escena teatral.

MARCEL EL MARCIÀ

Grans i menuts s’ho passaran fenomenal en aquest nou espectacle 
familiar d’Albert Ortega «Bertomeu» i Carles Llinares, on el 
personatge Marcel, procedent del planeta Iocla, s’endinsa en la 
Mediterrània per a trobar respostes als dubtes que li volten pel cap. 
Un espectacle ple d’aventures, músiques i danses que ens faran 
participar i ballar a tots.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

12.00 h
SONA BAIXET
espectacles en família:
LA PETITA ORQUESTRA PEIOTAIRE
+ MARCEL EL MARCIÀ
Plaça Santa Clara (gratuït)



ÒSCAR
BRIZ

19 OCT19 OCT

FELIU
VENTURA

FELIU VENTURA

Ha sigut guanyador en totes les categories de cançó d’autor en els 
premis de la revista Enderrock. Ha portat el seu pop-rock —amb 
la seua llengua per bandera— per Europa i Llatinoamèrica, sent 
guardonat també al Festival Internacional de Todas las Artes Víctor 
Jara, de Xile. Feliu Ventura està deixant una empremta inesborrable 
dins la música en valencià, comparable a la del també Xativí, 
Raimon. El 2011 va publicar Música i lletra, un disc de mínims, nu, 
transparent i sense artificis que venia després de cinc anys de silenci 
discogràfic. Entre els músics que l’acompanyen damunt l’escenari es 
troba el gran Borja Penalba. 

ÒSCAR BRIZ

Òscar Briz és un dels músics més personals i independents del 
paisatge musical valencià. Amb 30 anys de trajectòria i 13 discos 
publicats (set en solitari), Briz continua amb fidelitat insobornable 
una senda musical pròpia, introspectiva i allunyada de modes. Les 
seues cançons indaguen en la profunditat dels sentiments i dels 
records a partir d’experiències viscudes. Després de l’aclamat 
L’Estiu (Premi Mondo Sonoro al millor disc valencià 2010, entre 
altres guardons), Òscar Briz ve a presentar-nos el seu nou disc, 
Youth, un treball de maduresa que revisa els significats del 
concepte joventut.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

19.30 h
FELIU VENTURA + ÒSCAR BRIZ
Teatre del Raval (6 €)



19 OCT19 OCT

TXARANGO ORXATA

TXARANGO

Barcelona va veure nàixer aquesta formació de joves que, tot i ser 
originaris del Pre-Pirineu català, els va unir la recerca d’un projecte 
marcat pel mestissatge cultural i musical de la capital catalana. 
En cada concert, la vitalista fusió musical de les seues cançons 
submergeix el públic en el món d’un circ imaginari i etern. La 
seua caravana musical no s’atura mai i ja han actuat a nombrosos 
escenaris de tot l’estat espanyol. La seua música ha trobat gran 
acceptació entre públic valencià.

ORXATA

Hereus del techno valencià dels anys 90 i les sonoritats tradicionals 
mediterrànies fusionades amb multitud de ritmes perifèrics (cumbia, 
kuduro, funk carioca, etc.) Orxata (abans Orxata Sound System) 
són el grup valencià de referència en la música electrònica. En els 
10 anys que porten de trajectòria han realitzat nombroses gires per 
l’Estat Espanyol i diversos països europeus. Són defensors ferms 
de la cultura lliure i fan ús de la tecnologia wiki i les xarxes socials 
per a escriure les lletres de les seues cançons. Han publicat 3 LPs i 
diversos EPs.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

22.00 h
TXARANGO + ORXATA
+ ELS NENS EUTRÒFICS + MALNOM 
La Pèrgola (8 €)



MALNOMELS NENS
EUTRÒFICS

19 OCT19 OCT

ELS NENS EUTRÒFICS

Venen de Barcelona i formen part de la generació de músics 
que, com Manel o Els Amics de les Arts, estan aportant energies 
renovades al panorama musical català. Liderat pel poeta, músic 
i recitador Josep Pedrals, Els Nens Eutròfics representen «la 
culminació del pop irònic, l’exageració de la cançoneta». El seu 
segon disc, En helicòpter, és un desplegament més intens i més 
íntim de l’espurna vivaç, un pas decisiu en la consolidació de 
la formació.

MALNOM

Van sorgir a Vila-real a mitjans de 2009 com una bufada de vent 
fresc en el panorama rock valencià. Energia, frescor i compromís 
a parts iguals són els ingredients del seu projecte musical. Les 
cançons del seu segon disc Voltors fugen de la fòrmula fàcil 
(estrofa-tornada) i s’endinsen el l’experimentació sonora del hard 
core, el power pop, la psicodèlia i el reggae. Els abusos socials i la 
pèrdua de valors centren els continguts de les seues cançons, però 
també la dependència amorosa i la solitud.



TROVAM!
és un projecte de la Valencian Music Association (VAM!).
www.valencianmusic.com

Empreses que formen part de l’associació:
LaCasaCalba, Mésdemil, Metrònom, Pro21, Suport Produccions.

TROVAM! 2013
Coordinació general i comunicació: Armand Llàcer
Disseny gràfic: formo.org
Textos: Armand Llàcer i Salva Alfonso

La Valencian Music Association (VAM!) vol expressar el seu 
agraïment a totes les persones que han oferit la seua col·laboració 
desinteressada per a que aquest projecte haja pogut vore la llum.

Entrades a la venda: www.ticketea.com, www.agendapv.com, 
taquilles de l’Auditori, del Teatre Raval, i Llibreria Babel de Castelló.

ORGANITZA:

COL·LABORA:


