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Del 16 de juliol al 15 d’agost

UN FESTIVAL QUE SEGUEIX 
APOSTANT PEL KM 0
El Festival Tempo s’adapta als nous temps, però continua lluitant per situar-se 
com una proposta de referència l’estiu a Girona. Des dels seus inicis fa 12 anys, 
Tempo ha apostat fort per la programació local; enguany però, suprimeix els 
concerts de pagament i potencia la fórmula que li ha funcionat en les edicions 
anteriors: música km 0 sota les estrelles, gastronomia local, llibres amb Martí 
Gironell i un espai ple de màgia al passeig Arqueològic de Girona. Això és Tempo, 
el Festival petit de Girona, un dels pocs que se celebra a la ciutat. 

Un espai privilegiat
El Festival Tempo s’ubica al Passeig Arqueològic (on en anteriors edicions se situ-
ava l’espai Village). Una gran varietat de grups i cantants actuen en aquest segon 
escenari amb estils pop-rock, blues, jazz, funk, indie i rumba.

L’oferta gastronòmica anirà a càrrec de l’equip d’El Ginjoler, amb plats per entau-
lar-se i tapes per picar. A més, disposarem d’un bar de vins a càrrec de Peralada.
Tots els concerts són gratuïts i l’entrada a l’espai és lliure per a tothom, tot i que es 
controlarà l’accés per mantenir les mesures de seguretat fruit del Covi’19. 

A més, també s’hi programen activitats culturals com el Tempo Llibres o els Ver-
muts musicals . Com que l’espai de restauració està obert tots els dies de festival 
de 12h del migdia a 1.30 h de la matinada, permet als visitants la possibilitat de 
dinar, sopar, fer el vermut o simplement gaudir de cafès i begudes variades a tota 
hora.

Les dades més 
destacades:

100% concerts 
gratuïts

70 % producció 
gironina
30% producció 
catalana

Dalt l’escenari
50% dones
50% homes

Edició 2019
Assitència: 34.900 persones 
24 concerts gratuïts
4 concerts de pagament



Dijous 16 de juliol. 21 h 

JOAN MIQUEL OLIVER
Inauguració de luxe del Festival Tempo

Sóller, 1974. Músic i escriptor. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de 
les Illes Balears. Membre fundador del grup Antònia Font en el qual participa com 
a guitarrista, compositor i lletrista de tots els temes, i principal productor. L’any 
2008 són guardonats amb el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. Després de nou discos editats entre 1998 i 2012, i prop de set-cents con-
certs, la seva feina és considerada per la crítica musical com una de les principals 
aportacions a la transformació de la música catalana que s’esdevingué els primers 
anys del segle XXI. S’han fet nombroses versions dels seus temes, així com dos 
discos d’homenatge publicats per la revista Enderrok.
    En solitari ha publicat els discos Surfistes en càmera lenta (2005); Live in Paris 
(2006); Hansel i Gretel (2007); Bombón Mallorquín (2008); Un quilo d’invisible 
(2013, BSO en digital); Pegasus (2015, disc més venut a Itunes Espanya la setmana 
del seu llançament); Atlantis (2017), i Elektra (2018) aquests dos darrers amb il·lus-
tracions del pintor Albert Pinya.
    J.M. Oliver combina la seva feina com a músic amb la publicació d’algunes 
obres literàries: el llibre de poemes Odissea trenta mil (2002); la novel·la El misteri 
de l’amor (2008); l’edició facsímil de documents personals Quadern 2008 (2009); 
l’obra de teatre Un quilo d’invisible (2013); la biografia novel·lada de l’escalador 
mallorquí Miquel Riera Setembre, Octubre i Novembre (2014); i la novel·la de cièn-
cia-ficció Alexandra Schneider und ir casiotone (2018).
    Altres treballs destacables són l’enregistrament de la versió musicada d’Odissea 
trenta mil amb el grup Drogueria Esperança (2002); la BSO del llargmetratge My 
Way del director José Antonio Salgot (2007); la sintonia del canal de futbol GolTV 
(2007); la producció del disc Ni cap ni peus de Jaume Sisa (2008); la producció mu-
sical del programa Somiers de TV3 (2008); i el disc Directe a París amb Albert Pla 
(2011). També signa el pròleg de La Metamorfosi de Kafka publicada per Sembra 
Llibres (2016).

Després de 9 discos 
editats i prop de 
700 concerts, 
la seva feina és 
considerada per la 
crítica musical com 
una de les principals 
aportacions a la 
transformació de la 
música catalana

Fitxa artística
 
Joan Miquel Oliver, veu i gui-
tarra
Jaume Manresa, teclats
Xarli Oliver, bateria

Procedència: Sóller (Menorca)

CONCERT
INAUGURACIÓ



Divendres 17 de juliol. 21 h 

PAULA BU+ BELÉN NATALí 
Nit Soudsystem

Paula Bu. 21 h
Paula Bu es troba dins l’esfera del reggae barceloní. La cantant ha traçat amistat 
amb The Same Song Band en el seu darrer tema, Truly, així com ha col·laborat 
moltes vegades amb Adala, amb qui comparteix segell a La Panchita Records. La 
vocalista ja és una indispensable de les trobades de dub català.
La cantant oferirà un concert de temes originals i versions.

Belén Natalí. 22.30 h
Belén Natalí (Buenos Aires- Barcelona) és una cantant i compositora multifacèti-
ca de reggae, dub, trip-hop i jazz. Actualment forma part de l’escena soundsystem 
de Barcelona i està treballant en el seu primer àlbum com a solista.
Belén Natalí forma part de Womne Soldier, un projecte barceloní creat fa dos anys 
i integrat per quatre dones combatives (a més de Natalí, Matah, High Paw i Sista 
Awa).

Un concert 
protagonitzat per 
dues veus de l’esfera 
del reggae barceloní

Fitxa artística
 
PAULA BU
Cristian Riaño, trio de guitarra 
Roger Santaeugènia, tecles
Paula Bu, veu

Procedència: Barcelona

BELÉN NATALÍ

Procedència:  
Barcelona- Buenos Aires

CONCERT



Dissabte 18 de juliol. 21 h 

TOM HAGAN
Concert en col·laboració amb el Festival Neu!

Carles Vidal, guitarrista de llarga trajectòria amb Without i Miau Miau, es va des-
marcar en solitari el 2010 amb Carlitos Buey. Se’ns mostrava com un artista polifa-
cètic capaç de sorprendre a tothom presentant-se com un desconegut i basant-se 
en una proposta molt allunyada dels seus anteriors projectes, amb cançons molt 
rodones de caràcter acústic.

El 2011 retornà amb Carlitos Ferrocarril, seguint les mateixes premisses que el 
treball anterior, però anant una mica més enllà: les cançons sorprenen amb més 
treball de banda i les composicions guanyen en sofisticació.

El setembre de 2012 apareix Muy Bien Carlitos. Fidel al seu estil, el disc mostra un 
artista que ha anat creixent gradualment però fa un important pas endavant amb 
un disc molt ferm i treballat. Tanca la trilogia dels “Carlitos”, i suposa la fi d’un 
cicle que obre la porta a qualsevol possibilitat de futur. El quart treball es va pu-
blicar el 2015, amb el títol Carles Vidal treballant per primera vegada amb banda 
a l’estudi.

Els seus directes sorprenen per la bona connexió amb el públic i la facilitat per 
canviar de format. Tant pot actuar en rigorós acústic com en salvatge format 
elèctric. 

Els seus directes 
sorprenen per la 
bona connexió amb 
el públic i la facilitat 
per canviar de 
format

CONCERT

CARLES VIDAL

Procedència: Salt



Diumenge 19 de juliol. 20 h 

SOMMELIERS
Revisitant els clàssics

Sommeliers és un quintet femení que oferirà un concert sofisticat amb elements 
imprescindibles per gaudir dels valors de la música clàssica. La formació té vio-
lins, clarinet, violoncels, piano i veu. Ara bé, aquest grup també juga amb el pop 
i amb el jazz, amb un tractament molt especial i únic d’unes melodies i cançons 
pròpies que desgranen optimisme. 

La proposta de Sommeliers —el nom del qual transporta directament al món del 
vi— té com a principals atractius l’elegància i un llenguatge captivador, encisador 
i proper. Una barreja de jazz, música clàssica i pinzellades de pop que es tradueix 
en temes pensats i acurats fins al més mínim detall. Interpreten cançons pròpies i 
versions de formacions com Queen, Lady Gaga o Frank Sinatra, amb una forma-
ció clàssica de violí, violoncel, piano, clarinet i veu, amb la qual volen trencar 
barreres de gènere i generacionals.

La formació ha editat dos àlbums 15 d’abril (2015) i 8am (2018) que han permès 
que el quintet obtingués el Premi Miquel Martí i Pol 2018, promogut per Lluís 
Llach.

Una barreja de jazz, 
música clàssica i 
pinzellades de pop 
que es tradueix en 
temes pensats i 
acurats fins al més 
mínim detall

Fitxa artística
 
Rocio Seligrat, veu
Mireia Bartolí, violí
Teresa Nogueron, clarinet
Marta Pons, violoncel
Maricel Pons, piano

Procedència: Barcelona

CONCERT



Dimarts 21 de juliol. 21 h 

BLANQUITO zURDITO
Presentació del nou treball Night and Day

Lluís Figueres és un guitarrista molt conegut a l’escena gironina. L’any 1997 va 
enregistrar el seu primer disc amb el grup gironí Zitzània, alhora que tocava amb 
grups locals com ara Astun Kiki (amb membres de Sopa de cabra i d’Umpah-Pah). 

L’any 2000 va viatjar a Dublín per ampliar coneixements. Allà va treballar amb 
nombrosos grups de blues i rock com ara Mary Stokes Band (amb el qual va enre-
gistrar dos àlbums), Rob Strong o Mary Coughlan. El 2006 va tornar a Catalunya 
i des de llavors ha tocat amb grups com ara Grateful blues, Howlin’ Dogs, Sàvats, 
Xavi Múrcia, Michele McCain, Julio Lobos, Joanjo Bosk, David Busquets...

Ocasionalment també ha acompanyat a diferents músics de blues americans de 
gira com ara Billy Boy Arnold o Angela Brown. Ara, Lluís Figueras es presenta 
amb el seu nou projecte musical en solitari, Blanquito Zurdito, amb només veu i 
guitarra, i en el qual barreja la música d’arrel americana, el blues i el rock’n’roll. 

Des que va començar el projecte, fa un any i mig, ha actuat al BMF 2019, al Blu-
es&Plus de Lleida i a nombrosos locals de l’escena gironina. Blanquito Zurdito 
també té una altra versió amb formació de quartet i en aquests moments està 
ultimant el seu primer treball discogràfic Night and Day.

Lluís Figueras es 
presenta amb el 
seu nou projecte 
musical en solitari, 
Blanquito Zurdito, 
amb només veu i 
guitarra

CONCERT

LLUÍS FIGUERAS

Procedència: Palafrugell



Dijous 23 de juliol. 21 h 

LITUS3
Versions amb integrants de Di-Versiones

Litus al Club és una banda de rock peculiar amb més de 13 anys d’experiència. 
Formada pels integrants de Di-versiones, Carlos Viñals i Xeco Muñoz i el vocalis-
ta de The Violet Frequency i Vladimir, Litus, versionen a la seva manera Beatles, 
Queen, Coldplay, Radiohead o Pearl Jam, entre d’altres. Protagonistes de posar 
banda sonora a moltes nits d’estiu a la Costa Brava, Girona, Festes de Sants o, fins 
i tot, Perpinyà, al Village del Tempo fa anys que els gaudim i us assegurem que no 
deixen indiferent! A vegades són 1, 2 o 3, però sempre hi ha algun Litus...

Formada pels 
integrants de  
Di-Versiones, Litus 3 
versionen a la seva 
manera Beatles, 
Queen, Coldplay 
Radiohead o  
Pearl Jam

CONCERT

LITUS 3

Procedència: Empordà



Divendres 24 de juliol. 21 h 

KUMBARA
Presentació del seu nou treball Semilla

Kumbara és aquell punt on es troben els ritmes caribenys i afrollatins amb l’elec-
trònica més explosiva; un combinat d’excel·lents proporcions de sabor, compro-
mís, reivindicacions socials, alegria i celebració de la vida.

El seu primer treball discogràfic, Semilla, que veurà la llum ben aviat, és una 
reafirmació de tot el que Kumbara ve donant als escenaris l’últim any (Fira Me-
diterrània de Manresa, Barraques de Girona, La Mirona...): la sinergia entre la 
vitalitat de
la música orgànica i la potència de la música electrònica, donada per la trencado-
ra formació de la banda, integrada per dues veus cantants, dos percussionistes i 
un Dj. Tot això, passat per les mans i l’estudi del productor Marc Martín, guanya-
dor el 2018 del premi a Millor productor per la revista Enderrock.

Semilla són 10 cançons que ens porten del DnB al reggae, sempre bevent de la 
música llatina i l’essència mediterrània.

El directe de Kumbara és explosiu i preparat per fer ballar tothom, i alhora per 
quedar-se bocabadada amb l’energia les cantants, els ritmes frenètics de les 
percussionistes i la convicció del Dj, que juntes formen aquest gran concert per a 
gaudir amb el cor, els cinc sentits i tots els porus de la pell.

Kumbara és un 
un combinat 
d’excel·lents 
proporcions de 
sabor, compromís, 
reivindicacions 
socials, alegria i 
celebració de la vida

Fitxa artística
 
Karla Aguilar, veu
Mateo Sánchez, veu
Nuri Madí, conga i bongo
Gustavo Rabi, pailes
David Mansilla, electrònica i Dj

Procedència: Girona

CONCERT



Dissabte 25 de juliol. 21 h 

LES MONTSES
Presentació del seu nou treball Papallones al cap

Les Montses és un grup de música format per Ferran Rosell (veu i guitarra), Xavier 
Esteve (baix), Joan Prat (teclats) i Josep Bofill (bateria). Les mares de tots quatre es 
diuen Montserrat i per això es diuen Les Montses. 

Fan folk/rock i són de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Es va crear l’any 
2015 sota el nom d’Eivibonny i el 2018 és l’any del seu debut discogràfic en català 
amb Cor Valent (Krik Music). El seu estil és variat però sobretot és folk amb tocs 
potents de rock.

L’abril de 2018 van presentar el seu primer single Fills del món, i van tenir un gran 
èxit radiofònic tot l’estiu, sonant a les cadenes més prestigioses de ràdio del terri-
tori català i així és fins avui. El setembre van publicar l’àlbum complet via digital i 
van fer els primers concerts. 

El 2020 han presentat el nou disc que promet molta festa allà on vagin i en el qual 
destaca una sonoritat singular dins del panorama musical català.  Aquest nou 
treball, Papallones al cap, és una aposta per preservar l’essència folk que el carac-
teritza i que els distingeix, a la vegada, s’actualitzen amb certs tocs digitals i vent 
metal. L’àlbum, que s’ha estrenat aquest mes d’abril, en ple confinament, està 
produït per Marc Parrot.

L’àlbum està format 
per 12 temes que 
combinen l’habitual 
estil folk-pop 
del grup

Fitxa artística
 
Ferran Rosell, veu i guitarra
Xavier Esteve, baix
Joan Prat, teclats
Josep Bofill, bateria

Procedència: Sant Vicenç dels 
Horts

CONCERT



Dimarts 28 de juliol. 21 h 

EDUARD CANIMAS

Eduard Canimas va començar com a cantant del grup de rock Zitzània, format 
entre Girona i Salt l’any 1991, on abocava el seu surrealisme i la recerca existenci-
al.

L’any 1992, amb Zitzània, van editar la maqueta Orquídies i Ortopèdies , amb la 
qual van guanyar els Premis Enderrock. L’any 1997, el grup va publicar el disc La 
peixera dels tòtils i poc després Canimas comença la seva trajectòria en solitari.

El 1999 comparteix escenaris amb Roger Mas i Gerard Jacquet amb la gira Cruïlla 
de cantautors.

Ha guanyat diversos premis:
Premi Cerverí 2003, per votació popular amb la cançó Merry Christmas.
Premis Enderrock 2006, al Millor Disc de l’Any de Cançó d’Autor amb Noh iha 
crisi.
Premi Cerverí 2007, amb “El circ” a la millor lletra de cançó editada en català per 
un jurat convocat per Catalunya Ràdio.

Discografia:
2003- Canimas i rebentes
2006- Noh iha crisi (Música Global) 
2010- Sagrat cor (Música Global) 
2013- UÖ sadhana
2016- Un pam de net (Música Global)

Canimas és un dels 
cantautors més 
interessants del 
panorama de la 
música en català

CONCERT

EDUARD CANIMAS

Procedència: Sant Feliu de 
Pallerols



Dijous 30 de juliol. 21 h 

RUSó SALA
Una guitarra i una veu

La música de Rusó Sala, cantautora i músic empordanesa, desferma al seu pas per 
l’escenari la sensació com d’haver estat inmers en la mar blava. Una guitarra que 
camina fa de coixí i enlaira la veu de l’empordanesa, que canta pels qui ja no hi 
són i pels qui seguim, a cops de tramuntana, existint i emocionant-nos a cada al-
bada. Sabors tradicionals que formen la cuina musical de la cantautora, que crea 
a foc lent per servir a taula cançons pròpies de deliciosa intensitat.

Amb quatre discos publicats a l’esquena, la seva trajectòria comença el 2009, 
i compta amb 4 discos publicats: La Ciutat Imaginària (autoeditat, 2009), Mar 
Endins (Freshsound, 2013), Fil de Coure (Microscopi, 2015) i Desirem (Microsco-
pi, 2019). Més enllà de casa nostra, ha ofert concerts a Itàlia, Alemanya, Polònia, 
Argentina, Portugal, Puerto Rico o Mèxic.

Comença la seva formació en música moderna al Taller de Músics, però continua 
la seva recerca fora dels llocs comuns, cada cop més interessada en la música 
d’arrel tradicional. Gràcies a Rosa Zaragoza s’endinsa en el repertori sefardita; 
amb Amine Tiliuoa explora les melodies arabo-andalusis d’Algèria; a partir del 
2017 entra a formar part de l’orquestra de percussió ibèrica Coetus.

Paral·lelament col·labora amb altres artistes com Giulia Valle, Kekko Fornarelli, 
Bente Kahan, Rosa Zaragoza, Tànit Navarro o Clara Peya.

Sabors tradicionals 
que formen la 
cuina musical de 
la cantautora, que 
crea a foc lent 
per servir a taula 
cançons pròpies de 
deliciosa intensitat

CONCERT

RUSó SALA

Procedència: Roses



Divendres 31 de juliol. 21 h 

EDNA SEy
Tancament de gira de Stay Focused

Edna Sey una de les cantants del grup The Sey Sisters, obre una via en solitari. 
Amb Stay focused, Edna Sey ofereix un espectacle potent i dinàmic, al més pur 
estil del soul clàssic: entrellaça les seves composicions amb versions de cançons 
dels quals ha begut i l’han inspirat musicalment. No només es tracta de potència 
vocal, sinó també de positivitat i connexió amb el públic.

Stay focused, va néixer el 2018, produït amb la complicitat del productor de black 
music Enric Peinado. Aquest és un àlbum amb una gran energia i llum pròpia, 
que plasma la particular visió del soul i de l’herència afromusical d’Edna Sey.

Després d’haver girat amb els seus grups paral·lels a aquest nou projecte per 
festivals de tot el país com el Festival Etnohelmántica de Salamanca, el Festival 
Internacional de Jazz de San Javier, i el Voll Damm Jazz Festival de Barcelona, 
entre d’altres, arriba al Festival Tempo per tancar la gira d’aquest projecte.No només es 

tracta de potència 
vocal, sinó també 
de positivitat i 
connexió amb 
el públic

Fitxa artística
 
Edna Sey, veu
Enric Peinado, guitarra i pro-
ducció
Txema Riera, teclats
Pau Picornell, bateria 
Pep Cols, baix

Procedència: Ghana-Barce-
lona

CONCERT

x



Dissabte 1 d’agost. 21 h 

THE SOCIAL CLUB ORCHESTRA
UNA NOCHE EN BUENAVISTA

The Social Club Orchestra sorgeix com a orquestra de son tradicional cubà. Sota la 
direcció i adaptació del mestre Robin Reyes (Lucrecia; Xavier Cugat, Buena Vista 
Social Club...) i la veu característica de Ray Cuza, interpreten temes tradicionals i 
de la música popular ballable cubana, que la mítica agrupació Buena Vista Social 
Club va presentar arreu del món.

El show Una noche en Buenavista és un homenatge al son cubà —declarat per 
la Unesco com a Patrimoni Cultural de la Humanitat—, a les arrels de la música 
tradicional cubana i sobretot, als músics que integraven el projecte original de 
Buena Vista Social Club.

Robin Reyes Torres és l’ànima d’aquesta proposta. Director d’orquestra, músic i 
productor, Robin Reyes va fundar el seu primer projecte de música llatina Salsa 
de Reyes el 1998. Més tard, el 2001, engega un estudi de gravació i es converteix 
en productor del programa Operación Triunfo, en totes les seves edicions. Aquesta 
feina la combina com a director del Quinteto Buenavista, amb el qual emplena de 
tradició cubana els escenaris europeus.

El quintet interpreta 
temes tradicionals i 
de la música popular 
ballable cubana, que 
la mítica agrupació 
Buena Vista Social 
Club va presentar 
arreu del món

CONCERT

THE SOCIAL CLUB 
ORCHESTRA

Procedència: Cuba-Barcelona



Diumenge 2 d’agost. 20 h 

LA BICHA
Presentació del nou projecte de black flamenco

Laura Guillen Romero «La Bicha» (Palafrugell, 7 d’abril de 1977) és una ballado-
ra de flamenc i percussionista de cajón. Va ser molt precoç amb la dansa perquè 
quan tenia tes anys va demostrar la seva destresa interpretant el flamenc i als nou 
inicià els seus primers passos artístics.

El mot de «La Bicha» el va rebre després de col·laborar amb una banda de música 
crítica i d’humor que rebia el nom de Desmaskaradas, grup format majoritària-
ment per dones que van gravar també Palos flamencos pa los punks. Més endavant 
la Compañia Flamenco Joven en el seu programa d’actuació de l’espectacle fet a 
la sala Tarantos de Barcelona va anunciar entre els artistes que ballaria Laura «La 
Bicha».

Ha actuat en diverses sales i festivals d’Espanya i Catalunya com a Womad de 
Càceres, Viña Rock, Entresures, Womad de Gran Canàries, Womex de Sevilla, Fes-
tival de Música Viva de Vic o al Festival Jardins de Cap Roig; i també ha ballat en 
diversos escenaris europeus com ara el Roots Festival d’Amsterdam, Espantapitas 
de Berlín, Color Cafè de Brussel·les, Festival de Jazz del Caire o Festival Flamenc 
Mont de Marsans (França). Ha ballat en tablaos com la Carbonería de Sevilla o 
els Tarantos de Barcelona i en companyies de dansa com ara Somorrostro, sota la 
direcció de Javier Latorre; Color Dansa, Artistes Teatre, Las Lagartas Teatre, Com-
panyia de Diego Cortés, Las Migas, Flamenco Jove, Candelaria i Calima. 

En aquesta ocasió, al Festival Tempo presenta un nou i ambiciós projecte: un ho-
menatge a la música negra des de la perspectiva flamenca. Guitarra purament fla-
menca i el ball flamenc com un instrument mésque sorgeix d’un llenguatge fruit 
de l’evolució d’allò tradicional. Un recorregut per grans cantants com Withney 
Houston , Amy Winehouse & Etta James, Eva Cassidy, Toquiño i molts altres.

Un homenatge a la 
música negra des 
de la perspectiva 
flamenca

Fitxa artística
 
Laura Guillén, dansa
Nuri Madi, percussiò
Rose Guillén, veu
Jordi Rodríguez guitarra i ar-
ranjaments

Procedència: Palafrugell

CONCERT



Dimarts 4 d’agost. 21 h 

LITUS
Hablo tu idioma pero no lo entiendo

Compositor, cantant, guitarrista, pianista i actor, amb més de vint anys als esce-
naris, Litus és un animal musical. La seva música és una cruïlla de diversos estils: 
el soul i el pop poden conviure pacíficament amb el funk, el folk o el rock. Les 
seves cançons són elegants, elaborades i molt riques en instrumentació. Capaç 
d’aconseguir tornades vigorosos i enèrgiques que arriben a ser entranyables.
 
L’experiència obtinguda durant aquests anys li ha donat l’oportunitat de ser 
molt versàtil a l’escenari. Té molt clar que els seus concerts són un show en què 
la música s’interpreta molt lliurement. L’any passat publicava el seu sisè treball, 
Hablo tu idioma pero no lo entiendo (U98 Music, 2019). “Em sento molt orgullós 
d’aquest nou disc. Personalment em transmet una sensació de serenitat; em noto 
desacomplexat”.
 
Litus compagina la presentació d’aquest disc amb la presència al programa Late 
Motiv, el xou nocturn d’Andreu Buenafuente, que s’emet entre setmana al Canal 0 
# de Movistar Plus. Al mateix temps és director musical i intèrpret de més de vint 
personatges en l’obra Lehman Trilogy de Sergio Peris-Mencheta, també en gira 
actual.

Litus compagina la 
presentació del disc 
amb la presència 
al programa 
Late Motiv, el xou 
nocturn d’Andreu 
Buenafuente

CONCERT

LITUS

Procedència: Terrassa



Dijous 6 d’agost. 21 h 

AIALA
Primer a Vic, després al Cruïlla i ara al Tempo

Aiala és un univers. Un univers en el qual música i imatge van agafades de la mà. 
Cada cançó és un món. I el món s’escolta i es veu.

Jara Aiala es va presentar el setembre de 2018, amb els seus 21 anys, a La Panchita 
de Barcelona. Amb Chalart58 va començar a preparar la seva primera maqueta 
i poc temps després, se’ls va unir Isaïes Albert, guitarrista. El gener de 2019, des-
prés de finalitzar la demo, van fitxar per New Beats, el segell de música electròni-
ca de Kasba Music.

Després de tres singles amb els seus respectius videoclips que van donar un pri-
mer toc d’atenció a la crítica, el 13 de setembre es va publicar el seu primer àlbum 
Nothing less than art, un compendi de música negra, des del blues fins al trap, 
amb presència predominant de neo-soul i de r’n’b electrònic però amb el con-
cepte pop com a base compositiva. El disc inclou col·laboracions de Clara Peya, 
Matah, Sister Castro i el Rubio, entre d’altres.

La presentació es va realitzar al Mercat de Música Viva de Vic el mateix mes de 
setembre i un mes més tard es presentava al Cruïlla de Tardor a Barcelona. El disc 
ha aparegut en els llistats dels millors de l’any en revistes com Mondo Sonoro o 
Enderrock, i ha estat nominat a Millor Disc de l’any 2019 en els Premis Enlace 
Funk de la revista del mateix nom.

El seu primer treball 
ha estat nominat a 
Millor Disc del 2019 
en els Premis Enlace 
Funk de la revista 
del mateix nom

Fitxa artística
 
Jara Aiala, veu
Celia del Barco, veus i teclat
Macià Amorós, bateria i se-
qüències
Pol Monereo, guitarra

Procedència: Barcelona

CONCERT



Divendres 7 d’agost. 21 h 

PEP SALA
El músic compta amb més de 500 obres registrades

Pep Sala va néixer a Vic (Barcelona) l’any 1960 i ha estat un dels músics més influ-
ents dels darrers anys en l’àmbit de la música catalana.

Pianista, guitarrista, compositor, arranjador, lletrista i productor, ha estat prota-
gonista musical a Catalunya com a líder de les bandes Sau (juntament amb Carles 
Sabater), Pep Sala & La Banda del Bar i, en solitari, sota el nom artístic de Pep 
Sala. Amb aquests grups ha realitzat gravacions de discs, gires i concerts arreu de 
Catalunya, així com a Espanya, Europa i als Estats Units.

El 2016 Pep Sala va celebrar els seus 40 anys de carrera artística amb la publicació 
d’un doble disc de duets, Ops! Mireu què he fet (L’Indi Music, 2016), i una biografia, 
L’home de Sau (Cossetània, 2016). 

Amb una llarga trajectòria musical i més de 500 obres registrades, les seves can-
çons han estat interpretades per nombrosos grups i artistes, com Shakira, Ma-
rillion, Dyango, Josep Carreras, Luz Casal, Dale Watson, Kathy Chiavola, Sergio 
Dalma, Carlos Tarque… i algunes han arribat a vendre més d’un milió de còpies.

Paral·lelament als treballs amb Sau, Pep Sala & La Banda del Bar i Pep Sala, ha 
produït àlbums per a nombrosos grups a Catalunya, ha escrit cançons per a altres 
artistes i ha compost temes per a bandes sonores de pel·lícules i obres teatrals, 
entre d’altres. Tant a l’estudi com en directe, ha tingut l’oportunitat de treballar al 
costat de personalitats de la música com Robbie Robertson, Pino Palladino, Arran 
Ahmun, Steve Hogarth, Phil Manzanera, Luz Casal, Sergio Dalma i Joan Manel 
Serrat.

És i ha estat un 
dels músics més 
influents dels 
darrers anys en 
l’àmbit de la música 
catalana 

CONCERT

 PEP SALA

Procedència: Vic



Dissabte 8 d’agost. 21 h 

PULMON BEATBOX
Un dels màxims exponent del beatbox nacional

Dani Lleonart, conegut com a Pulmon Beatbox, és actualment un dels màxims
exponents del beatbox nacional. Va descobrir el human beatbox als carrers de
Barcelona quan tenia quinze anys. La passió que sentia per aquesta disciplina el
va portar a fer-ne una forma de vida.

El 2010 va començar la seva trajectòria professional amb la idea fixa de portar 
aquesta disciplina de carrer als escenaris. El 2016, el mític raper Rapsusklei el va 
veure actuar en directe en una presó i en acabar va proposar-li que l’acompanyés 
en la seva propera gira. La gira Origami va fer 40 actuacions per les principals 
ciutats d’Espanya i Mèxic durant el 2017.

El mateix any, Pulmon es va convertir en campió de la batalla d’Espanya i es va 
classificar per al cinquè Campionat Mundial de Beatbox el 2018. Allà va arribar a 
quarts de final, i va quedar entre el top 8 mundial de la seva categoria. Ha partici-
pat també al Top 8 Mundial de Loopstation, Beatbox Battle World Champs 2018.

Ha estat guanyador del Boss Loop Contest Iberica 2011, la Lormont Beatbox
Battle 2018 (França), Campió d’Espanya de Beatbox 2017 (categoria loopstation)
al Showman Award de la Spanish Beatbox Battle 2017 i guardonat amb la Millor
gira del 2017 - Origami Tour Rapsusklei.

El 2017 Pulmon es 
va convertir en el 
campió de la batalla 
d’Espanya i es va 
classificar per al 
cinquè Campionat 
Mundial de Beatbox 
el 2018

CONCERT

DANI PULMóN

Procedència: Barcelona



Diumenge 9 d’agost. 20 h 

TU NO EXISTES
El seu nou treball porta per títol Futuro perfecto

Des del  seu primer single Carl Sagan Tú No Existes ha demostrat tenir les ide-
es molt clares i han creat cançons de pop electrònic contemporani sense caure 
en clixés; cançons en les quals la lletra i la música comparteixen protagonisme; 
cançons que parlen de ciència, relacions humanes i espiritualitat; cançons sovint 
amb un enfocament social.

El 2018 publica el seu disc de debut en vinil Tercera República, editat pel segell 
independent amb base a Helsinski, Zozaya Records. Aquest treball, enregistrat 
a diferents continents, ha estat definit com “una combinació electrònica amb 
influències diverses que enfonsa les seves arrels en la tradició pop espanyola, i 
rescata ecos de bandes com Radio Futura i El Último de la Fila per reinventar-los i 
actualitza-los”.

Aquest 2020 han presentat dues noves cançons TK Pulsar i Pais Sideral,  un avan-
çament del seu nou treball previst per a aquest any i que portarà per títol Futuro 
perfecto.

“Cançons que 
combinen el synth 
pop amb cants 
gairebé tribals, 
rabioses mescles de
música industrial 
amb ritmes llatins i 
melodies pop’’
 Muzikalia

Fitxa artística
 
Edu Montoya, veu principal i 
sintetitzadors
Roger Torralbo, veu, guitarra i 
baix
Alena Danko, veu, teclat i sinte-
titzadors
Mattia Bison, producció i per-
cussió electrònica

Procedència: Barcelona

CONCERT



Dimarts 11 d’agost. 21 h 

LE NAIS
Una jove promesa de la música independent

Darrera Le Nais hi ha la Naida. Músic, model, poetessa i dissenyadora de joies, 
nascuda a Balaguer però establerta a Barcelona, de Le Nais ens guanya la seva 
autenticitat, la seva màgia, la seva veu que esgarrapa des de dins i el seu món mu-
sical: nostàlgic i fosc, que es contraposa amb la seva persona: alegre, lluminosa i 
plena de força. 

Amb un EP debut publicat aquest mes de febrer, When I Can’t Speak but I Can Sing  
l’artista ja mostra que estem davant un projecte amb molta personalitat. Le Nais 
va presentar aquest EP el mes de febrer passat amb sold out a Barcelona i va ser 
confirmada pel Primavera Sound 2020 (pre-confinament). També forma part de 
la primera fornada del Roster Movistar, projecte que realça els nous artistes amb 
més projecció del país amb un suport promocional important.

Amb un EP debut 
publicat aquest 
mes de febrer, Le 
Nais ja mostra que 
estem davant un 
projecte amb molta 
personalitat

CONCERT

LE NAIS
Procedència: Balaguer



Dijous 13 d’agost. 21 h 

PARàLISI DEL SOMNI

Paràlisi del Somni és una banda d’estil pop-rock, que afegeix sons celtes (violins) i 
acústics a les seves creacions. El grup va néixer a Girona el 2017.
El projecte és relativament nou, però els membres de la formació tenen àmplia ex-
periència en altres bandes com ara OLVIDO, Aruná, Atmósfera, Syn, Noir of Luxe.

Una banda amb un 
estil pop-rock que 
afegeix sons cèltics 
i acústics a les seves 
creacions

CONCERT

PARàLISI DEL SOMNI

Procedència: Girona



Divendres 14 d’agost. 21 h 

ULTRAPLAyBACK
La festa està assegurada!

Diversió en estat pur. Electro-pop gamberro, irònic, amb un directe delirant, dis-
fresses, balls, riure, total: Festa assegurada.

Considerats com la gran esperança de l’electropop nacional i una de les grans 
revelacions del nostre país, aquest grup de Barcelona enamora el seu públic i con-
verteix cada concert en una experiència inoblidable. Ha actuat als escenaris més 
festius: el FEA-Festival d’Electrònica Independent, Festival Paral·leles i el Carna-
pop de Love of Lesbian.

La seva trajectòria és llarga. El 2003 ja va guanyar la primera edició del Gente 
Joven, el concurs de talents de pop i electrònica més gamberro de la història de la 
música de Barcelona. Després d’aquell triomf, la banda va editar dos singles fins 
que a la fi va veure la llum Por fin ricos y famosos, el seu primer àlbum. Set anys 
després va publicar El día en la noche, la noche en el día (2017), amb temes tan 
coneguts com ara Tejados de amor, el vídeo del qual interpretava l’actriu Leticia 
Dolera.

Aquest mes d’abril, en ple confinament, Ultraplayback ha publicat el single Este 
fin del mundo cae en finde, un avançament del seu proper treball discogràfic.

Aquest mes d’abril, 
en ple confinament, 
Ultraplayback ha 
publicat el single 
Este fin del mundo 
cae en finde

CONCERT

ULTRAPLAYBACK

Procedència: Barcelona



Dissabte 15 d’agost. 21 h 

MARTA PÉREz
Una cantautora molt personal

Marta Pérez (Cassà de la Selva, 1985) és cantant i compositora. Membre del grup 
gironí Acousters, amb qui ha tret dos discos, i del grup d’havaneres en femení Les 
Anxovetes, el 2014 va començar paral·lelament la seva carrera en solitari, amb un 
pop indie folk molt personal. 

El gener de 2015 publica un primer EP, sota el títol de Green fields, white thoughts, 
amb quatre cançons pròpies i l’acompanyament a la guitarra de Jordi Bastida, 
amb qui ha comptat durant aquests anys també com a productor. Tres anys més 
tard, el 2018, va publicar el seu primer treball discogràfic de llarga durada Punc-
tual. El disc l’integren deu cançons que són, al mateix temps, històries i reflexions 
molt personals amb un comú denominador: el desig de canvi.

El 2018 va publicar 
el seu primer treball 
discogràfic de 
llarga durada titulat  
Punctual

CONCERT 
FESTIVAL NEU!

MARTA PÉREZ

Procedència: Cassà de la Selva



Dissabte 15 d’agost. 21 h 

JOAN COLOMO
Un artista amb veu pròpia

Joan Colomo és un autèntic artista. Un autèntic creatiu reconegut per la crítica i 
el públic. Aquest artista multiinstrumental de l’indie nacional va formar part de 
bandes com The Unfinished Sympathy i Eric Fuentes y El Mal, Zeidún o Moksa, 
però va deixar aquests projectes per dedicar-se a la seva carrera en solitari, que 
en poc temps ha guanyat el respecte de tothom. Entre les seves arrels navarreses 
i catalanes, Colomo revoluciona l’escena indie actual i ens descobreix una cançó 
de protesta, amb un fort component de nihilisme polític i de confiança en les 
relacions humanes.

Joan Colomo ha trobat el seu camí, el més personal i íntim, i se situa ara com un 
dels cantautors més autèntics, brillants i innovadors del panorama musical.

El 2009 va debutar en solitari amb el disc Contra todo pronóstico al qual van 
seguir en poc més de dos anys, els volums 1 i 2 de Producto Interior Bruto amb 
el que va aconseguir molt bones crítiques. El 2014 va editar La fília i la fòbia, i el 
segueixen El tenis del futur (senzill, 2015), Sistema (2016); Ritme pervers (senzill, 
2018) i L’oferta i la demanda (2018),

Després de la seva actuació, hi haurà una sessió amb LeeBeats, DJ residents del 
YEAH! Girona

Joan Colomo se 
situa ara com un 
dels cantautors més 
autèntics, brillants 
i innovadors del 
panorama musical

CONCERT 
FESTIVAL NEU!

JOAN COLOMO

Procedència: Sant Celoni



FRIT RAVICH - VERMUTS MUSICALS 
QUEDEM?
Dissabtes i diumenges us proposem un vermut molt especial amb música en 
directe i en un entorn previlegiat, amb servei d’apats a càrrec d’El Ginjoler, per 
entaular-se o picar.

Dissabte 18 de juliol. 13 h 

DIEGO ARMANDO DJ
Diego Armando és l’alterego de Xavier Riembau, un nom que el gran Mani de 
Primal Scream i Stone Roses li va posar ja fa més de 15 anys en un Sant Joan 
a la Costa Brava on van coincidir. Amb experiència en mil i una cabines de la 
ciutat comtal: Powder Room (Apolo), La 2 de Nitsa , Gusto aka Switch, Maumau, 
Ocaña, Becool entre d’altres i en Festivals com Sónar, Faraday , Picnik Elektro-
nik, PopArb, Van Van Maret, Mostra Sonora i Visual i Rock Circus (Itàlia). Ha 
compartit escenari amb Ike Turner, Maceo Parker, The Streets, Mdou Moctar, 
Mammane Sanni, The Ex, Fendika, King Ayisoba i Zea, entre d’altres. La seva 
especialitat és entendre que la música no sap de gèneres i que per fer ballar el 
personal és el més important.

Diumenge 19 de juliol. 13 h 

JULIA CUTLER
Julia Cutler és gironina, de pare americà i mare catalana. Va començar a can-
tar quan tenia 13 anys i des de llavors ha estat una autodidacta amb la guitar-
ra. la seva especialitat són els covers de música pop. Ha participat en quatre 
ocasions al  Viu la Música i ha editat dos singles: Avui Ets Tu i Amor Immortal 
produïts per Marc Martin, juntament amb RGB. 
A cavall entre els sons electrònics i avantguardistes, Cutler presenta un treball 
fresc, elegant i ple de ritme.



FRIT R AVICH - VERMUTS MUSICALS  QUEDEM?

Diumenge 26 de juliol. 13 h 

TEMPO INESPER AT
Una actuació sorpresa que, de ben segur, sorprendrà els assistents!

Dissabte 1 d’agost. 13 h 

TOMA 2
Una proposta en format duet. Interpretaran des de bolerons fins a son cubà, 
passant per la rumba

Diumenge 2 d’agost. 13 h 

SMOOTH DUET
Són de Girona i fan versions

Dissabte 8 d’agost. 13 h 

DJ JON KIEB (JON MANCHENO)
Jon Kieb, des del Maresme, ens porta el seu directe de Tropical House. una 
original proposta en la qual podrem gaudir dels clàssics musicals acompanyats 
de timbales i bongos tropicals

Diumenge 26 de juliol. 13 h 

TEMPO INESPER AT
Una actuació sorpresa per tancar els vermuts del Festival

Dissabte 25 de juliol. 13 h 

BRUNCH AMB EUMES
DJs de l’escola EUMES (Escola de producció musical de Girona), tant alumnes, 
com exalumnes, participaran en aquesta sessió just a l’hora del brunch

Versions  pop-rock.

Diumenge 9 d’agost. 13 h  

NUEVA ONDA & FRIENDS



TEMPO LLIBRES
El periodista i escriptor Martí Gironell, guanyador del Premi  de les Lletres Cata-
lanes 2018, ens porta, cada dimecres al capvespre, escriptors i escriptores per 
parlar sobre les seves obres. Un temps màgic per parlar de llibres!

Dimecres 22 de juliol. 20 h 

NÚRIA PR ADAS
Barcelonina i llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona, 
Pradas va guanyar el Premi Ramon Llull 2020 amb Tota una vida per recor-
dar. Anteriorment havia publicat una cinquantena llarga d’obres de literatura 
infantil i juvenil. L’any 2012 va rebre el premi Carlemany per Sota el mateix cel i 
després vindrien èxits com Somnis a mida (2015), traduïda a vuit llengües i sent 
un fenomen a Alemanya, i L’aroma del temps (2017).

Dimecres 29 de juliol. 20 h 

PIL AR R AHOL A
Dimecres 29 de juliol. 20 h 

PIL AR R AHOL A

Dimecres 12 d’agost. 20 h 

TEMPO INESPER AT

Dimecres 5 d’agost. 20 h 

CARLOS zANóN

Analista política de La Vanguardia, RAC1 i TV3, Rahola es consagra com a novel-
lista amb Rosa de cendra, Premi Ramon Llull 2017. També ha publicat El carrer 
de l’embut o Mariona, entre d’altres. Ha publicat llibres d’actualitat de gran ressò 
com Prou!, una descarnada reflexió sobre la passivitat d’Occident davant el giha-
disme, República islàmica d’Espanya, Carta al meu fill adoptat, o Atrapats en la 
discòrdia, sobre el conflicte israeliano-palestí. Acaba de publicar L’espia del Ritz. 

Analista política de La Vanguardia, RAC1 i TV3, Rahola es consagra com a novel-
lista amb Rosa de cendra, Premi Ramon Llull 2017. També ha publicat El carrer 
de l’embut o Mariona, entre d’altres. Ha publicat llibres d’actualitat de gran ressò 
com Prou!, una descarnada reflexió sobre la passivitat d’Occident davant el giha-
disme, República islàmica d’Espanya, Carta al meu fill adoptat, o Atrapats en la 
discòrdia, sobre el conflicte israeliano-palestí. Acaba de publicar L’espia del Ritz. 

Una proposta amb convidat sorpresa.

Nascut a Barcelona és el comissari de la BCNegra des del 2017. Abans però 
Zanón havia generat una extensa producció de contes, relats i poesia, una lírica 
que tenyeix les seves novel·les negres. Seus són títols com Yo fui Johnny Thun-
ders; Marley estaba muerto; Taxi i Problemas de identidad (2019) on recuperava 
la figura del detectiu creat per Vázquez Montalban, Pepe Carvalho. Traduït i 
publicat als Estats Units, Alemanya, França, Holanda, Grècia i Itàlia, Zánon ha 
estat lletrista de Loquillo y Trogloditas o Brighton 64. I és articulista, crític musi-
cal o literari a La Vanguardia, Babelia, El Punt-Avui, El País, entre d’altres.



GRANS COL·LABORACIONS
El Neu!, el Festival no internacional de música i altres arts col·labora un any més 
amb el Tempo amb tres artistes amb personalitat pròpia Carles Vidal (amb Tom 
Hagan), Joan Colomo i Marta Pérez.

A més, però, el Festival Tempo compta amb la col·laboració de l’Espai Marfà, 
EUMES i la Casa de la Música de Girona.

PATROCINADORS:

CONTACTE
FESTI VA L TEMPO SOTA LES ESTRELLES
Telèfon d’informació: 603 867 284
Correu electrònic: info@tempogirona.com 
Comunicació: comunicacio@tempogirona.com / 679 486 277 (Anna)

AMB EL SUPORT DE:


