
LA CREACIÓ
NO ES POT

NI RESTRINGIR
NI CONFINAR



LA NOVENA EDICIÓ DEL FESTIVAL STRENES, NO NOMÉS NO ES 
REDUEIX, SINÓ QUE PRESENTA UNA EDICIÓ VALENTA AMB UNA 
TRENTENA DE CONCERTS SOTA L’ESLÒGAN “LA CREACIÓ NO ES 
POT NI RESTRINGIR NI CONFINAR” I AMB UN COMPROMÍS TOSSUT 
I VITAL PEL SECTOR MUSICAL DE LA CULTURA

Del 26 de març al 02 de maig se celebrarà la novena edició de l’Strenes. Aquesta és una de les 

edicions més complicades que s’ha trobat mai l’organització a l’hora de dissenyar el certamen 

gironí. Per un costat s’han d’acomplir restriccions sanitàries que canvien cada quinze dies en 

funció de la situació sanitària del moment. Fet que pot provocar canvis d’aforament, d’horaris 

i, fins i tot, ajornaments dies abans dels concerts programats.

Per altre, la sostenibilitat econòmica del festival tampoc és fàcil perquè tres de les principals 

fonts de finançament s’han vist afectades: La venda d’entrades està limitada al 50% dels afo-

raments, amb la conseqüent reducció d’ingressos, en el millor dels casos, a la meitat.



En general, els patrocinadors han retallat les aportacions, ja que els seus ingressos també s’han 

desplomat. I, finalment, les administracions -cadascuna amb la seva particular política de su-

port a la cultura- fa que en algun dels casos, per a causa de les possibles retallades previstes, 

pugui acabar afectant negativament el pressupost final del festival.

Malauradament aquesta fotografia no és una excepció, sinó que és la realitat que encaren 

actualment els projectes culturals privats per poder-se dur a terme.

Tot i aquests contratemps, l’organització del Festival Strenes ha decidit seguir ferma a la seva 

responsabilitat i al seu compromís amb els artistes, la indústria i els mitjans de comunicació 

que hi han apostat des de la primera edició, i mantenir la quantitat habitual de concerts pro-

gramats amb una clara aposta pels creadors i creadores, en un moment absolutament clau.

Strenes vol continuar essent el pal de paller, el far que encoratgi festivals, festes majors i pro-

gramacions que encara dubten si han de tirar endavant. L’Strenes llança un crit contundent al 

respecte: Si ens ho proposem, és possible.



El públic no falla 
Sense cap mena de dubte, la fidelitat, la militància i el compromís i la confiança del públic en 

el festival és una font infinita de força i determinació. Des del 15 de desembre l’Strenes ha pre-

sentat quinze concerts. La velocitat a la qual s’han venut aquestes entrades ha estat sorpre-

nent. Dels quinze concerts presentats, alguns amb doble sessió, se n’han exhaurit cinc, i quatre 

més estan a punt de fer-ho. S’ha venut el 80% de les entrades posades a la venda.

Avui es presenten deu actuacions més. En total es posaran a la venda 10.600 entrades, xifra 

que pot variar si es permet l’ampliació d’aforaments. 

Les entrades de tots els concerts ja estan a la venda al web del festival.



NOVETATS FESTIVAL
L’Strenes recupera el vessant solidari del festival. El festival finançarà el projecte d’una entitat 

social de Girona escollida durant la Nit del Voluntariat, que es farà a la tardor.

L’aposta del festival pel talent emergent continua intacta per això manté la secció “Talent Gi-

roní” i la distinció del Premi Talent Gironí. Enguany hi actuaran quatre artistes emergents de les 

comarques gironines. També acollirà la presentació del nou disc de Carmen 113, guanyadors 

del Premi Talent Gironí 2018.

Tot i la restricció d’aforament es mantenen els con-

certs icònics a les Escales de la Catedral. També les 

programacions a l’Auditori de Girona, al Teatre Mu-

nicipal, a l’Auditori de la Mercè i a La Mirona. Tots 

els concerts es faran amb el públic assegut. Amb 

tot, les limitacions actuals provocades per la pan-

dèmia no permeten dur a terme concerts massius i 

sense control d’aforament com el concert inaugural 

al terrat de l’Oficina de Turisme del Pont de Pedra 

o els concerts a la Pujada de Sant Domènec.



EL PRESSUPOST DEL FESTIVAL
El pressupost aproximat del festival serà de 450.000€. El 50% del total se sustenta amb la 

venda d’entrades. Un 10%, amb l’aportació dels patrocinadors i el percentatge restant, amb 

el suport de les administracions Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Departament de 

Cultura Generalitat de Catalunya. I si no s’arriba a cobrir el 100% del pressupost es finançarà 

amb fonts pròpies de l’empresa organitzadora. 

LES PRINCIPALS ESTRENES DEL PAÍS I CONCERTS
ÚNICS ES VIURAN A GIRONA
El grup més popular del confinament arrasa allà on va. El que podia haver-se quedat com una 

anècdota ha arribat a fer dels Stay Homas un dels grans grups de l’escena catalana actual. 

A l’Strenes viurem l’estrena en directe del seu primer disc Agua. Guille Milkyway, el líder del 

reconegut i estimat projecte La Casa Azul, ha aconseguit fer arribar al gran públic estils com el 

bubblegum, el sunshinepop, l’europop i tots aquests estils que giren al voltant de les melodies 

més belles i ballables i els arranjaments més perfectes. Amb els diferents discos presentats ha 

creat una identitat pròpia i inconfusible i, fins i tot, ha convertit algunes de les seves cançons en 

autèntics clàssics de la música espanyola. A l’Strenes hi sonaran per primera vegada algunes 



de les noves cançons que publicarà pròximament. És indiscutible que Oques Grasses van firmar 

l’any 2019 amb Fans del Sol, un dels millors i més exitosos discos de l’escena catalana actual. 

L’originalitat de la seva proposta, la màgia de les seves lletres, el seu so que prové d’una altra 

galàxia i el seu espectacular directe van veure’s estroncats per culpa de la pandèmia. Després 

de passar tot 2020 sense actuar, els osonencs tornen a Girona amb un nou disc sota del braç 

que tornarà a il•luminar la vida dels seus seguidors i seguidores. Amaral, una de les bandes més 

populars de l’escena pop del nostre país, responsables de la banda sonora de diferents genera-

cions, realitzarà un dels seus últims concerts en format acústic en un espectacle únic a les Esca-

les de la Catedral on es podran escoltar els seus grans èxits i alguna de les noves cançons que 

estan preparant. La Pegatina torna amb Darle la Vuelta el seu setè àlbum d’estudi. Amb disset 

anys de trajectòria han esdevingut una de les bandes més internacionals de l’Estat amb més 

de 1.200 concerts a més de 35 països. Aquest nou àlbum recupera l’essència dels seus primers 

treballs, partint de la música festiva sense complexos, fusionada amb pop o música llatina. La 

pandèmia ha provocat que, tot i que aquest disc es va publicar a l’octubre, el concert a l’Strenes 

sigui el primer cop que es podran escoltar en directe aquestes noves cançons.



ZOO van acomiadar-se dels escenaris a finals de 2019, assegurant que tornarien a 2021. Pro-

mesa complerta. El dia 7 de gener el monet irrompia amb “Avant”, el primer avançament del 

seu nou treball Llepolies. Un àlbum molt anhelat, el millor de la banda, asseguren ells mateixos, 

que al Festival Strenes es podrà viure en directe el 24 d’abril. Arnau Griso han esdevingut un 

dels fenòmens musicals de casa nostra amb cançons com “Es gratis” o “Quiero quiero quie-

ro” que sumen més de trenta-set milions de reproduccions a plataformes com Spotify. La de 

l’Strenes serà una cita molt especial, ja que presentaran en directe per primera vegada alguna 

de les noves cançons que publicaran pròximament, amb un nou espectacle de format molt 

especial, que també estrenaran al festival.

“Teràpia col•lectiva” és el primer espectacle per a teatres dels Buhos, un dels grups d’èxit del 

panorama musical del nostre país. Buhos es reinventen presentant una obra musical inèdita 

que convida a un procés de treball interior i d’evolució personal. Un mètode curatiu per a l’àni-

ma a través de la sàtira, la reflexió, la crítica sense embuts i, sobretot, l’humor. Un espectacle 

catàrtic on els flamants i esperats nous temes dels Buhos -i els seus grans èxits- prenen noves 

dimensions sota la direcció, mestratge i savoire faire d’Albert Pla. Amb missatges allunyats de 

les drogues, la violència i el sexisme i una trajectòria intensa, Lildami s’ha convertit en el por-

taveu de la música urbana cantada en català. És l’únic artista de l’escena que ha guanyat 

el Premi Cerverí a la Millor lletra de cançó en català de 2019 i dos anys consecutius el Premi 

Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. El 10 d’abril arriba a Girona per 

fer-hi una de les presentacions de Viatge en espiral, el seu segon disc.



Ferran Palau estrenarà a l’Strenes el seu esperat nou disc, Parc. Palau és la classe d’artista 

que l’Strenes sempre dona suport. Un creador que fa molts anys que publica discos i cançons, 

fent concerts arreu del territori i que amb esforç, talent i treball ha aconseguit obtenir el reco-

neixement del públic i de la crítica. Ara fa quinze anys naixia iCat, s’emetia el primer Polònia a 

TV3, encara faltaven dos i tres anys pels debuts d’Els Amics de les Arts i de Manel, moria Rocío 

Jurado i Joan Miquel Oliver publicava el seu primer disc en solitari, Surfistes en càmera lenta. 

A més d’un els podria semblar que es tractava d’un petit divertimento del músic de Sóller, ja 

que en aquell moment el seu grup, Antònia Font, vivia un moment particularment dolç. El que 

ha passat després -els anys i els discos-, certifica Surfistes en càmera lenta com l’inici d’una 

carrera personal molt sòlida. El públic de l’Strenes podrà reviure i celebrar el quinze aniversari 

d’aquesta deliciosa col•lecció de cançons amb Joan Miquel Oliver.

Aquest febrer s’ha publicat l’esperat nou disc de Judit Neddermann, el primer que edita amb 

l’apadrinament d’Alejandro Sanz. Neddermann és una de les artistes amb més projecció i ta-

lent de casa nostra. La seva carrera no ha parat d’evolucionar i aquest nou treball serà la 

seva consagració definitiva. El seu talent ha estat reconegut per artistes com Joan Manuel Ser-

rat, Jorge Drexler, Stay Homas o Macaco amb qui ha col•laborat en directe o en estudi. Amb 

aquesta actuació, Neddermann esdevé l’artista que més vegades ha actuat al festival, essent 

una de les apostes més especials del certamen gironí.



Andrea Motis s’ha guanyat a pols el títol de la Gran Jazzwoman del nostre país. Aclamada no 

només a escala estatal sinó pels principals festivals de jazz del planeta, Motis ha tornat a triar 

l’Strenes per a presentar en primícia el seu no disc, A Swingin Story, que interpretarà al capda-

vant del seu quintet amb el cantant Randy Greer. Clara Peya és una de les artistes amb més 

talent del nostre país. Perifèria, el disc que estrenarà al festival, ja és l’onzè de la seva carrera. 

Peya és una creadora que des del primer dia ha cregut en ella mateixa i que amb el fruit de 

l’esforç i del treball ha aconseguit que crítica i públic es posin d’acord per considerar-la una 

de les propostes més singulars que ara mateix es poden veure a casa nostra. El 2020 es van 

commemorar els vint-i-cinc anys de la mort d’Ovidi Montllor, un dels grans activistes de la 

cultura popular catalana. El poeta David Caño, el músic Borja Penalba, el periodista i exdiputat 

de la CUP David Fernàndez i la cantant Mireia Vives, es reuneixen sota el nom d’Ovidi5 per 

fer rodar de nou la proposta “Cuidem-nos”, un espectacle dedicat a les cançons de Montllor. 

A més a més, amb la complicitat del públic, l’actuació pren forma de tertúlia musicada on es 

parla de cultura i política mantenint la fina ironia que tan bé conjugava el cantautor d’Alcoi. Al 

Festival Strenes, Ovidi5 també celebraran l’arribada del seu primer disc Ovidi a la Beckett, en-

registrat el juny de 2019. Com a detall especial, Ovidi5 comptaran amb la col•laboració espe-

cial del mestre Toti Soler, un dels grans guitarristes de casa nostra, que va ser músic i company 

inseparable del gran Ovidi Montllor.



El cantant empordanès Miquel Abras ens sor-

prèn amb el seu onzè disc que porta com a títol, 

La felicitat també plora. Amb aquest disc, Abras 

evidencia una evolució musical i una maduresa 

emocional que desplegarà en la seva nova gira 

com a agraïment al seu públic, sobretot en temps 

de confinament. Des que a finals de 2019 els 

valencians Smoking Souls van presentar el seu 

darrer treball Translúcid, no han deixat de recollir 

èxits allà on han actuat, omplint i penjant el cartell 

d’entrades exhaurides a multitud de ciutats i es-

cenaris. Concerts plens d’adrenalina que han sa-

but adaptar perfectament en un espectacle es-

pecial en format electroacústic. El Festival Strenes 

de Girona serà una de les primeres oportunitats 

per a gaudir de la seva música des d’aquesta 

nova perspectiva.

L’APOSTA PER L’ESCENA EMERGENT SEGUEIX INTACTA
Ginestà és una banda liderada per Júlia i Pau Serrasolsas, dos germans que narren la quoti-

dianitat i els seus ideals mitjançant la música pop, la cançó protesta i el folk català. A finals de 

2019 van publicar el seu segon treball, que va guanyar el Premi Enderrock per votació popular 

a Millor disc de cançó d’autor. La seva cançó “Estimar-te com la terra” ha estat guardonada 

amb el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català de 2020. Musicalment Ginestà s’han 

endinsat de ple en els beats i els loops electrònics buscant un so contemporani però mante-

nint l’essència pop-folk de les seves cançons. Són sense cap mena de dubte, un dels noms de 

l’escena emergent que més sonen ara mateix i que l’Strenes vol fer costat.



Si parlem de l’escena urbana de casa nostra, The Tyets s’està obrint camí de forma clara i ràpida 

amb un nou estil sota el braç -el Trapetón- i unes lletres còmiques i quotidianes que estan engan-

xant a tota una generació. El duet és de Mataró i barreja intel•ligentment trap, reggaeton, ritmes lla-

tins i influències pop. Són autors d’èxits com “RRHH (Tinc una casa)”, “Se queda” amb Ferran Palau, 

“Hamaking”, “Menorca” o “Txarango al Canet Rock”. Arriben a Girona amb nou disc, El pipeig.

Carmen 113, una de les bandes més consolidades i amb més projecció de les comarques giro-

nines tornen al festival per presentar Hipnótica, el seu nou treball com a flamants guanyadors 

de l’edició 2018 de la secció Talent Gironí.

Paral•lelament a l’activitat musical amb el grup d’havaneres Les Anxovetes -al qual pertany-, 

la gironina Marta Pérez ha estat llaurant-se a poc a poc una carrera discogràfica en solitari 

molt interessant amb reminiscències sonores d’indie rock intimista i lo-fi. A Strenes presentarà 

el seu primer disc Letters For June.



David Busquets és una de les veus amb més recorregut de la ciutat de Girona. Amb dos dis-

cos a les seves espatlles Busquets ha aconseguit que les seves cançons sonin de manera molt 

intensa a les principals radiofòrmules catalanes. La seva música recorda a les grans producci-

ons de pop d’autor dels artistes llatins que estan triomfant arreu. El grup Relat han tingut uns 

primers anys de vida intensos i prometedors. Finalistes al Concurs Sona9, Premi Cases de la 

Música, guanyadors dels premis populars de La Cançó de Salitja i l’Inèdit de Llambilles; con-

certs al Mercat de Música Viva de Vic, La Mercè i a sales com la Platea de Girona, la Cabra 

de Vic o El Torín d’Olot i la publicació de tres senzills i el disc Contratemps amb el segell també 

gironí RGB Suports.

Aquesta gran selecció de bandes gironines de la secció Talent Gironí, la completa el cantautor 

bisbalenc Jordi Serradell. De la mateixa manera que Hofmann va descobrir l’LSD en el seu la-

boratori, Serradell ha parit un disc a l’estudi, sense voler i fluint en el mar del present. Després 

d’un grapat d’anys encarregat únicament del beat darrere de la bateria de diversos projectes, 

ara, per primer cop, n’és el cantant, guitarrista rítmic i creador dels seus propis temes; temes 

que són clarament el dietari emocional i existencial d’un ésser -viu, per descomptat- que des 

de l’inici ha navegat entre l’estabilitat i la deriva, buscant terra ferma.



PROGRAMACIÓ

Divendres 26 març

20:00 · JUDIT NEDDERMANN. Auditori — 22 € / 22 € / 18€ 
______________________________________________________

Dissabte 27 març

20:00 · BUHOS. Auditori — 20€ / 20 € / 18 € 

______________________________________________________

Divendres 02 abril

20:00 · ANDREA MOTIS. Auditori — 22 €/ 22 € / 18€

______________________________________________________

Divendres 09 abril 

20:00 · JOAN MIQUEL OLIVER “ 15 ANYS SURFISTES A CÀMERA LENTA”.

              Teatre Municipal — 20€ / 18 € / 15 €

22:00 · LA PEGATINA. Auditori — 20€ / 20 € / 18 € 

______________________________________________________

Dissabte 10 abril 

17:30 · LILDAMI. La Mirona — 15 € 

20:00 · FERRAN PALAU. Auditori — 20€ / 20 € / 18 €

20:00 · MIQUEL ABRAS. Teatre Municipal — 20€ / 18 € / 15 €

20:30 · LILDAMI. La Mirona — 15 € 

______________________________________________________

Divendres 16 abril 

20:00 · CLARA PEYA. Teatre Municipal — 20€ / 18 € / 15 €

20:00 · JORDI SERRADELL. La Mercè — 5 € 

20:30 · THE TYETS. Sala la Mirona — 13 € 

21:00 · MARTA PÉREZ. La Mercè — 5 € 

22:00 · ARNAU GRISO. Auditori — 25 € / 22 € / 18 € 

______________________________________________________

Dissabte 17 abril

18:30 · STAY HOMAS. Auditori — 25 € 

20:00 · GINESTÀ. Teatre Municipal — 18 € / 15 € / 12 € 

20:30 · SMOKING SOULS. La Mirona — 15 € 

22:00 · STAY HOMAS. Auditori — 25 €



Divendres 23 abril

20:00 · DAVID BUSQUETS. La Mercè —  5 € 

21:00 · RELAT. La Mercè — 5 € 

____________________________________________________________

Dissabte 24 abril

17:30 · ZOO. La Mirona — 18 € 

20:00 · OVIDI 25 feat. TOTI SOLER. Teatre Municipal — 20€ / 18 € / 15 €

20:00 · CARMEN 113. Auditori de la Mercè — 15 € 

20:30 · ZOO. La Mirona — 18 € 

____________________________________________________________

Divendres 30 abril 

21:00 · AMARAL. Escales Catedral — 39 €/ 39 € / 32 € 

____________________________________________________________

Dissabte 01 maig 

19:00 · LA CASA AZUL. Escales Catedral — 28 € / 25 € / 22 € 

22:00 · LA CASA AZUL. Escales Catedral — 28 € / 25 € / 22 €

____________________________________________________________

Diumenge 02 maig

18:00 · OQUES GRASSES. Escales Catedral — 22 € / 22 € / 18 €

21:00 · OQUES GRASSES. Escales Catedral — 22 € / 22 € / 18 €
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COL·LABOREN
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PROMOARTSMUSIC
C / Nou, 5
3r esquerra. 17600. Figueres 
T 972 67 60 11
F 972 67 60 12
—
www.promoartsmusic.com
www.festivalstrenes.cat

PROMOARTSMUSIC
T 972 67 60 11
premsa@promoartsmusic.com
—
VIBRA COMUNICACIÓ
—
Marc Isern
649 300 605
marc@vibra.cat


