


34è FIMPT, música amb segell original
El Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú 

se celebrarà els dies 25, 26, 27 i 28 de setembre.

Poder viure trenta-quatre edicions d'un festival de música és una 
característica singular d'aquells esdeveniments que gaudeixen 
d'una trajectòria més que lloable. Una història amb moments 
d'esplendor i d'altres de més confusos, però tots ells imprescin-
dibles per a reafirmar la seva fortalesa i autenticitat. 
La 34a edició del FIMPT posa de manifest la maduresa d'un festi-
val capaç de reinventar-se, recuperar l'impuls original i rejovenir 
el seu esperit. Josep Contreras (13 de setembre de 1985), nou 
coordinador de l'equip de programació del 34è FIMPT, format per 
una comissió popular, és el símptoma més evident d'aquesta 
voluntat de canvi. Contreras, graduat a l'ESMUC amb el Títol 
Superior de Música, actualment exerceix com a professor en 
diverses escoles de música de la comarca del Garraf i és intèr-
pret, arreglista i productor de formacions com: Mocambo, Búhos, 
Tokio Sex Destruction i Som Caliu, entre d'altres. En paraules de 
Josep Contreras, "aquest any es vol retornar a les músiques més 
populars del moment per a connectar també amb el públic jove". 
En aquesta direcció, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manté la 
seva voluntat cooperativa i, juntament amb la comissió progra-
madora i algunes de les entitats de la ciutat, com Endimari, Can 
Pistraus i Gambots, seguiran apostant per les Nits FIMPTeres, 
una sèrie de tres concerts que comptaran amb les actuacions de 
Guillamino & The Control Z’s, Los Manolos, Yacine & The Oriental 

Groove, La Colònia, The Gramophone Allstars, UHF Stereo i el gran 
cap de cartell del festival que s'anunciarà l’1 de juliol.  

Amb la mateixa fermesa i determinació, el FIMPT consolida 
l'estructura formal del festival i obrirà de nou amb "Preludis vora 
la mar salada", un acte que integra les tres primeres actuacions 
(el Ball Parlat, la versió de la cançó “Passeig del Carme” de Pere 
Tapias i el primer concert del festival). En la segona jornada, 
tindrà lloc l’original ronda “A la lluna de Vilanova”, un itinerari 
musical i gastronòmic on el cant i la improvisació, 
l’acompanyament musical, el menjar i el beure són els elements 
principals. Dos actes destacats en la programació del festival 
són: “Sons de Gralla”, espai dedicat exclusivament al món 
d'aquest singular instrument de vent i la producció pròpia del 
FIMPT, una iniciativa formativa que té l'objectiu de promoure el 
treball i la creació col·lectiva entre músics professionals, ama-
teurs i estudiants.   

El 34è FIMPT fa una clara aposta per la "Música amb segell origi-
nal", una qualitat que conjuga amb enginy la relació ineludible 
entre tradició i modernitat; i una premissa indispensable per a no 
descuidar els nostres orígens i seguir imaginant un futur millor. 



GUILLAMINO 
& THE CONTROL Z’S
Pau Guillamet ens mostrarà el 
seu jo més funk. Un jo fet de
sons orgànics, veu soulera i el 
groove de sempre, estirant el fil 
de la seva cançó més popular 
fins avui, “La vida” (2008). Soul i 
funk per la vena, sí.  

Pau Guillamet, guitarra i veu.
Toni Molina, bateria.
Gerard Cantero, baix.
Jordi Rudé, guitarra elèctrica. 
piano, hammond i coros.
Genís Bou, saxo tenor, baríton i 
flauta travessera.
Sidru Palmada, trombó.
Andrés Tosti, trompeta.
Judit Neddermann, coros.

CAP DE CARTELL
La proposta artística més desta-
cada del 34è FIMPT, es farà 
publica el dimarts 1 de juliol. 

LOS MANOLOS
La formació rumbera de Barce-
lona viu una segona joventut 
musical i de ben segur ens farà 
vibrar amb la seva delirant 
versió del mític tema de The 
Beatles "All my loving" i el gran 
himne dels Jocs Olímpics de 
Barcelona 92, “Amigos para 
siempre”. Un concert obert a la 
nostàlgia a ritme de rumba.  
 
Joan Herrero, percussió i veu.
Rogeli Herrero, guitarra i veu.
Xavi Calero, guitarra i veu.
S'acompanyen en directe amb 
una banda de músics provinents 
de la nova escena rumbera cata-
lana com Gertrudis o La Troba 
Kung-Fú, entre d'altres.  

?



LA COLÒNIA
La Colònia barreja música 
balcànica, amb lletres d'autor 
que contenen un marcat aire de 
cabaret. L'espectacle barreja 
diferents disciplines, transformant-se 
en un projecte transversal, on 
s'hi encabeixen arts plàstiques, 
audiovisuals, escèniques i sonores. 

Xavi Ciurans, veu i guitarra.
Albert Galcerà, acordió.
Albert Carbonell, violí.
Lluís Chabuch, contrabaix.
Pepo Busquets, percussió.

THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND
Jazzmaica, un repertori basat en 
l'arranjament de temes de soul, 
funk i rhythm & blues que explora 
a fons les diferents possibilitats 
de transportar aquesta música 
als grooves jamaicans.   

Genís Bou, saxo tenor, saxo alt i 
flauta. Lluc Casares, saxo alt i 
soprano. Pau Vidal, saxo tenor i 
flauta. Pere Miró, saxo tenor 
baríton. Pep Garau, Andrés Tosti 
i Pep Tarrades, trompeta. Albert 
Costa i Sidru Palmada, trombó. 
Judit Neddermann, veu. Adrià 
Plana, guitarra. Eloi Escudé, 
piano i teclats. Vic Moliner, baix. 
Jordi Rodríguez, percussió. 
Aleix Bou, bateria.  

UHF STEREO
Donarem una volta al món a 
través de les seves músiques, 
acompanyada d'imatges histriò-
niques projectades en diferents 
llocs de l'escenari. Una 
sel·lecció de músiques del món 
ballables i d'imatges pròpies, 
que no deixen indiferent, amb 
bones dosis d'humor, missatge i 
provocació.  

Albert Sitjes, VJ-DJ i producció.
Manel Mateo, producció. 

YACINE 
& THE ORIENTAL 
GROOVE
La formació de Yacine Belahce-
ne Benet, exlíder de Cheb 
Balowski,  es caracteritza pels 
seus directes adrenalínics i 
explosius. Un concert on es 
podrà respirar les diverses tradi-
cions musicals de la Mediterrà-
nia que proposa la formació.

Yacine Belahcene Benet, veu i 
darbuca.
Yannis Papaioannou, llaüt 
elèctric.
Oscar Ferret, piano i program-
cions.
Aniol López, semibateria acús-
tica i percussió oriental.
  



Crèdits
Coordinador artístic Josep Contreras Parés. Comissió artística Josep Albà, 

Mònica Planas, Miquel González, Xavier Balfegó, Josep Pascual, Xavier 

Orriols, Paquita Roig, Aleix ferris, Israel Calaf, Llorenç Orriols, Oriol Mestres 

i Carles Renyer. Coordinació tècnica i producció Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Disseny gràfic Joan Celorio. Disseny 

audiovisual Cèlia Poveda. Premsa local i comarcal Regidoria de comunicació 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Agència de comunicació Neway Music.  

Preus i venda d’entrades
Les entrades es posaran a la venda l’1 de juliol, coincidint amb l’anunci del 

cap de cartell de les Nits FIMPTeres.  

LOCAL i  COMARCAL
Montserrat Parrilla

mparrilla@vilanova.cat

NACIONAL i  ESPECIALITZADA
Magí Signes

magisg@newaymusic.com
678 812 565


