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Una primavera de Strenes
El cicle encara la recta final de l'edició d'enguany | Repassem les actuacions que
encara té per oferir, com les d'Els Catarres o Els Pets | Al maig, el festival arribarà
a Barcelona amb els concerts de Doctor Prats, Tribade i Magalí Sare

Festival Strenes, al Teatre Municipal de Girona | Arxiu Strenes

L'edició d'enguany del festival gironí Strenes ja porta un mes de camí. De moment, s'hi han pogut
gaudir dels concerts de Delafé y Las Flores Azules; de l'espectacle de retorn de Brams; del
duet de Sant Andreu de Palomar Ginestà; del conjunt barceloní Blaumut; de la cantautora
penedesenca Marina Rossell o del cantant de Sant Feliu del Llobregat Ramon Mirabet, entre
altres.
Per endavant, en les properes setmanes i fins el mes de maig, Girona i Salt acolliran els
actuaions de Jorge Drexler; Maio, Habla de Mí en Presente i La Ludwig Band; Els
Catarres, Sau30, Dorian o Els Pets, entre d'altres. I, a partir de maig, arribarà la gran novetat de
l'Strenes d'enguany. Amb motiu dels 10 anys del festival, per aquesta edició s'han programat
també concerts a Barcelona. La sala Razmatazz, la Sala Apolo i el Petit Palau són les sales que
acolliran per primera vegada l'extensió de Strenes per Barcelona, amb els concerts de Doctor
Prats, Tribade i Magali Sare.

Macaco
22 d'abril - Teatre Municipal de Girona | 21h

https://www.enderrock.cat/noticia/24283/primavera-strenes
Pagina 1 de 5

Els seus orígens artístics es remunten a la fusió musical d'estils que es cuinava als carrers de
Barcelona de primers dels 2000. Macaco ha estat guardonat amb multitud de premis, durant 15
anys de trajectòria musical en perfecte equilibri entre popularitat i credibilitat. El seu nou disc
apareixerà al setembre.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=HLSEhAqxJpU
Jorge Drexler
22 d'abril - Auditori de Girona | 21h

L'uruguaià Jorge Drexler ha anat redefinint al llarg de la seva obra els límits, les temàtiques i les
formes de la cançó d'autor, amb una mentalitat oberta a tota mena d'influències. A l'Strenes,
festival amb el qual l'uneix ja una intensa relació de complicitat, presentarà les cançons d'un nou i
esperat disc, que publicarà tot just aquesta primavera.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=0EBOl9wazLQ
Maio + Habla de Mí en Presente + La Ludwig Band
22 d'abril - La Mercè (Girona) | 22h

??Vetllada al Centre Cultural de la Mercè amb tres propostes emergents amb projecció. La
barcelonina Maio llançarà el primer disc, Des dels marges (Propaganda pel Fet!, 2021), eclèctic i
ben farcit de reivindicacions socials i personals. El grup forjat a Berlín Habla de Mí en Presente
interpretarà un sorprenent i heterodox Vivir más (Halley Records, 2022), amb genuïna síntesi de
tecno alemany i rumba catalana. I finalment, el grup d'Espolla La Ludwig Band oferirà el seu
segon disc, La mateixa sort (The Indian Runners, 2021), millor disc de l'any segons els Premis
Enderrock de la Crítica.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=7m8zPLHq5cU
Lágrimas de Sangre + Senyor Oca
22 d'abril - La Mirona (Salt) | 22.30h

La banda de rap combatiu del Maresme formada el 2006 Lágrimas de Sangre ha esdevingut
un dels grans referents de la música urbana al nostre país. Ara presenta el seu nou àlbum,
Armónico desorden (Guspira Records, 2022), on canten d'angoixes i teràpies. Amb tres discos
editats, LDS s'ha convertit en un dels grups més sol·licitats en el circuit de festivals alternatius.
Al costat de la formació, actuarà també el raper barceloní Sergi Sala 'Senyor Oca', que celebra els
seus 10 anys dins de l'escena urbana amb un nou àlbum: Portals (Guspira Records, 2022).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=IxwbWN0GvSs
Els Catarres
23 d'abril - Auditori de Girona | 21h
Els Catarres hi estrenarà el seu nou àlbum, Diamants (Halley Records, 2022), un disc ple de felicitat
que convida a l'optimisme fins i tot quan el món se'n va a la merda, una paraula que fan servir de
manera rècord a les lletres.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=uQVlLOB0rOE
Sau 30
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23 d'abril - Teatre Municipal de Girona | 21h

Sau30 estrenarà el seu nou disc, Mil i una nits i uns quants dies (L'Indi Music, 2022), un àlbum que
conté senzills com ?Trossets de mi?, ?Deixa't caure? o ?Ho he tornat a fer?. La formació original
de Sau liderada per Pep Sala incorpora el nou vocalista Jonathan Argüelles per aportar una il·lusió i
energia rejovenida, que permetrà revisitar els clàssics de Sau al directe.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=oyZUS41e2ho
Salazar
29 d'abril - Pujada de Sant Domènec (Girona) | 18h
Una salmantina d'origen gitano, Bego Salazar, i un fill de Sant Feliu de Guíxols, Xavi Lloses,
esdevenen l'equip idoni per experimentar entre el vanguardisme elèctric i l'art de la sonoritat més
eclèctica. Ells són Salazar i presentaran les cançons del nou àlbum en el marc de l'Strenes.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=xqrfB6VrrGs
Kids from Mars

29 d'abril - Pujada de Sant Domènec (Girona) | 19h

??Els joves blanencs Òscar Jiménez i Roger Borrell són Kids From Mars. L'any passat, coincidint
amb la seva majoria d'edat, van gravar 18 (Luup Records, 2021), un disc on no es cansen
d'experimentar amb trap, indie-pop i electrònica.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BDFwaiOFMbU
Dorian
29 d'abril - Escales de la Catedral (Girona) | 22h
La banda barcelonina actuarà a l'Strenes per presentar el seu nou disc Ritual (Intromúsica, 2022).
La formació segueix en la línia entre new, indie i electrònica de ball, però també inclou sonoritats del
nord de l'Argentina, del Carib i africans. A més, en aquest àlbum també hi canten en francès i
portuguès.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=JeF94C8e7Xc
Lal'Ba
30 d'abril - Pujada de Sant Domènec (Girona) | 18h
??El jove trio d'Olesa de Montserrat, creat el 2017, fusiona l'electrònica amb ritmes llatins com la
cúmbia o el merengue, juntament amb missatges positius, coloristes i inclusius. Finalista del
Sona9, Lal'Boom (autoeditat, 2021) és el seu debut.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=IR1e7znHPkQ
Renaldo & Clara
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30 d'abril - Pujada de Sant Domènec (Girona) | 19h

??Sense perdre el caràcter genuí de les cançons pop, el grup lleidatà que encapçala Clara Viñals ha
anat incrementant la presència de l'electrònica a la seva proposta. El darrer disc és L'amor fa
calor (Primavera Labels, 2020).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=u6RSACiz9OE
Els Pets
30 d'abril - Escales de la catedral (Girona) | 21h
Una gran trajectòria musical és la que porten a l'esquena la banda catalana Els Pets. Ara el trio
és a punt de publicar el seu tretzè treball, 1963 (RGB Suports, 2022), ple d'optimisme. L'àlbum es
podrà sentir en directe per primera vegada en aquest concert a Girona.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=6hdAxhp-N3Y
Suu
1 de maig - Escales de la Catedral (Girona)
Una de les estrelles brillants que han sorgit els darrers anys a la música catalana és la
barcelonina Suu, que s'ha fet un estil propi amb una gràcia especial per confeccionar temes que
connecten amb la gent. Després de deixar el llistó ben alt amb el disc Ventura (Halley Records,
2020), a l'Strenes presentarà les cançons que formaran el seu nou àlbum.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Jvfi5xvbocI

L'STRENES A BARCELONA
Doctor Prats
5 de maig - Sala Razzmatazz (Barcelona) | 20.30h
Els terrassencs obriran el nou cicle barceloní de l'Strenes amb la posada de llarg d'un nou àlbum
presidit per l'optimisme i les ganes de festa característiques del grup.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=fnBXD6VGVhc
Tribade
18 de maig - Sala Apolo (Barcelona) | 20.30h
Dyke (Propaganda pel Fet!, 2022) és el segon disc del duo de rap transfeminista Tribade, que es
presenta amb noves cançons de missatges política i ritmes ballables i variats. Entre aquestes, el
seu primer tema en català: ?Créixer?.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=3FugH4DflKs
Magalí Sare
21 de maig - Petit Palau (Barcelona) | 20.30h
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La cantant Magalí Sare s'ha fet un lloc els darrers anys com una de les veus més inquietes i
sorprenents de l'escena catalana. Al festival hi portarà el seu nou disc, amb un grapat de
composicions que reflexionen sobre el fràgil trànsit entre la infantesa i l'edat adulta.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Acbvt6USdbg
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