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36è FIMPT 
Del 14 al 16 d’octubre de 2016 
Vilanova i la Geltrú 
 
 
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta la 36ª edició del vilanoví FIMPT, fent una nova aposta 
per la música popular i tradicional, renovant formats i recuperant escenaris que han marcat la llarga 
trajectòria del Festival.  El FIMPT ha viscut diferents moments al llarg de la seva dilatada història i 
durant tots aquesta anys ha contribuït a consolidar la música popular i tradicional al territori per fer-
la present en nombroses programacions estables més enllà de l’àmbit festiu.   
Tenim clar que cal reforçar el circuit català de música d’arrel i allunyar aquest del circuits 
comercials, una visió que incorpora la implicació de diferents col·lectius en l’organització i la 
participació del Festival.  Aquesta aposta pretén donar suport als creadors i creadores i ser una 
plataforma per futurs músics sorgits de les escoles de música i dels conservatoris, 
 
Una de les aportacions és la renovació de la direcció artística, en clau vilanovina, encarregada per 
l’Ajuntament a en Jordi Paulí, qui ens deia a la passada roda de premsa del 17 de maig, que el 
nivell musical al nostre país no és el de fa 20 ó 30 anys, tenim un patrimoni musical immens, i val la 
pena donar sortida a tots aquests bons músics del país i apostar per ells. Així doncs, al 36è FIMPT 
hi haurà una gran presència de formacions catalanes consolidades, amb llarga trajectòria i 
reconeixements. 
 

Tot i això, tenint en compte els orígens del Festival i amb la voluntat de mantenir la "I" 
d'Internacional, formacions de prestigi com Une Anche Pass, acompanyats per Stefano Valla i 
Dumitru Dobrican, Qüestioni Meridionali Folk, encapçalada per Piero Pesce i l’Orquestra Africana 
de Barcelona, oferint un concert matinal, també formaran part d’aquesta programació.  

 
L’escenari de la plaça de la vila, com escenari central, acollirà també els concerts de Sabor de 
Gracia, que celebren els seus 20 anys de trajectòria amb l’espectacle Gitanos Catalans. La Coble 
Catalana dels Sons Essencials, amb Marcel Casellas, que presentarà la nova producció L’aloja-Nit 
esporògen, en la que el ball i la participació de ballarins professionals i del  Grup de dansa de 
Vilanova i la Geltrú , que aquest any celebren el seu 75è aniversari hi tindrà un paper important. I el 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, formació ja veterana i present en altres edicions del 
Festival, ens oferirà el seu últim treball No tinc diners! amb la col·laboració i participació de la Banda 
de Música Mestre Montserrat de la nostra ciutat.  
 
El FIRASAC segueix formant part del FIMPT oferint un espai específic del sac de gemecs i el flabiol 
i tamborí, amb la fira de luthiers, cercaviles i el concert del grup de Lo lop e la lebre per acabar el 
matí, amb un repertori de la música de ball de la tradició occitana populars.  
 
La gralla, seguirà estant present al Festival, en un espai dedicat aquest instrument tant popular i 
present en la nostra cultura musical i popular. De la mateixa manera que també mantindrem l’espai 
més pedagògic de presentacions-concerts de llibres o d’altres activitats. 
 
Pel que fa a l'acte d'obertura del 36è FIMPT, en aquesta edició es comptarà amb la participació de 
Toti Soler Trio oferint-nos la seva versió més personal del Passeig del Carme de Pere Tàpias, a 
més a més de presentar-nos el seu últim treball El temps que s’atura. Com ja es va fer en la 
passada edició, el concert s’ubicarà al Teatre Principal el divendres 14 d’octubre a les 20 h. I des 
d’avui mateix les entrades ja estaran a la venda a través d’Internet (www.vilanova.cat/fimpt).  



 

ARTISTES  
 

 SABOR DE GRÀCIA 
 
 
 

Sabor de Gràcia es va formar a finals de 1994 de la mà 
d’un gitano del barri barceloní de Gràcia, Antonio 
Carbonell, avui conegut com a Sicus. Amb els anys s’ha 
convertit en el grup de referència dins del món de la 
rumba catalana, gràcies a la seva trajectòria i a la 
repercussió dels seus treballs discogràfics. 

 
20 anys després que Antonio "Sicus" Carbonell creés el grup Sabor de Gràcia, avui ens presenten 
el seu espectacle Gitanos Catalans: 20 anys de Sabor de Gràcia, un concert íntegrament en 
català, que combina l'essència rumbera més clàssica (guitarres, percussió i palmes) i la fusió amb 
estils com el ska o les músiques balcàniques. Un projecte amb contingut social que és també un 
himne als gitanos catalans i una reivindicació de la seva cultura universal. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Antonio "Sicus" Carbonell: veu / guitarra 
Lorenzo Barriendos: baix / cors 
David Torras: guitarra acústica i elèctrica / cors 
Ramón Giménez: guitarra / cors 
Muchacho Serviole: guitarra / cors 
Arnau Figueres: bateria i cajón 
Carlos "Compota" Reyes: percussions 

https://www.youtube.com/watch?v=JO8C2KFJA7A  

www.sabordegracia.org // www.ventilador-music.com 
 
UNE ANCHE PASSE 
 

 
Une Anche Passe es va formar el 1990 al voltant del 
clarinetista Laurent Audemard. És una formació amb una 
llarga trajectòria als escenaris internacionals, que reuneix 
instruments tradicionals amb una varietat de tubes i 
saxòfons creant un llenguatge festiu, modern i universal. 
Podríem dir que és una formació que busca el parentesc i 
les afinitats entre els timbres del taragot romanès, l’oboè 
de Llenguadoc, el piffero italià i la tenora i el tible catalans, 
creant una barreja de sons occitans i mediterranis, que van 
des de les músiques més tradicionals a les més modernes, 
donant una gran importància a la improvisació. 

 
 
El grup comptarà amb la col·laboració de dos grans músics com Stefano Valla (piffero) i Dumitru 
Dobrican (taragot, caval, flauta de pa) 
 



 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Laurent Audemard: oboè tradicional, clarinets. Direcció musical. 
François Fava: saxos soprano, alt i baríton 
Henri Donnadieu: saxòfon tenor 
Katou Philibert: saxhorn tenor 
Brigitte Mouchel: euphonium 
Pierre Peyras: tuba contrabaix 
Denis Fournier: bateria i percussions 
 

http://www.uneanchepasse.com 
 
 
TOTI SOLER TRIO 
 
Toti Soler és, com la seva trajectòria demostra, un dels millors músics del país. Els reconeixements 
li han anat arribant sense parar al llarg dels seus anys de carrera professional, i les bones crítiques 
musicals han estat presents al llarg del temps, tant en l’àmbit nacional com internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toti Soler presentarà el seu darrer treball discogràfic, El temps que s'atura, juntament amb una 
selecció dels millors temes que ha escrit durant els més de cinquanta anys de dedicació a la 
guitarra i a la composició. 

 

Com ja és habitual en els darrers anys, Toti Soler farà una versió personal de la cançó Passeig 
del Carme de Pere Tàpias per obrir el Festival. Aquesta cançó ha estat versionada en altres 
edicions per la Banda de l’Escola de Música Mestre Montserrat, Carles Dènia, Gemma Humet, 
Elisabet Raspall i Jordi Paulí. Un luxe per al festival. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Toti Soler: guitarra i veu 

Marc Prat: contrabaix 

Arnau Figueres: percussió  

https://www.youtube.com/watch?v=bJjJgszjfPE  

www.totisoler.com  

 



 
 

ORQUESTRA AFRICANA DE BRCELONA 

 

 

L’Orquestra Africana de Barcelona és una orquestra 
nascuda a Barcelona l’any 2013, que es distingeix per 
una voluntat d’apropar al públic català tota la diversitat 
tímbrica, estilística, idiomàtica i rítmica del continent 
africà. Una música que en silenci ha marcat les 
tendències musicals de tot el planeta, i que sense ella 
seria impossible parlar de funky, reggae o música 
brasilera. En aquesta ocasió ens presentaran el seu 
espectacle Abdou Aziz & Joe Psalmist Sextet. 

 
 
Joe Psalmist és un cantant nigerià establert a Barcelona que lidera i dirigeix la Barcelona Gospel 
Choir. La seva veu té infinits registres, i ell, com a cantant, té un carisma que desborda l’escenari. 
Ha actuat en sales com Luz de gas, l’Auditori, o el Palau de la Música.  
 
Abdou Aziz, a més de ser un cantant i percussionista senegalès, és un increïble intèrpret de Kora, 
una arpa d’origen mandinga. Fa pocs anys que és a Catalunya, però tot i la seva joventut, ja s’ha fet 
un lloc. Li agrada que el públic canti amb ell i s’hi deixa la pell. Tot el seu cos transpira música, ritme 
i energia.  
 
 

COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS  
 
 

La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials, la formació 
encapçalada per Marcel 
Casellas, reuneix deu músics i posa 
sobre l’escenari tots els instruments 
de la cobla amb percussions 
ètniques i veu.  
 
Carregada de ritmes mediterranis i 
capaç de traspassar els límits de la 
tradició, Marcel Casellas i la Cobla 
Catalana dels Sons Essencials 
presenten el seu nou treball L’aloja-
Nit esporògena. Un concert 
sorprenent i singular, on contrapàs i 
ball pla conviuen amb rumba i 
fandango, en un espai on la platea 
esdevé escenari, i on els balladors  
 
interrelacionen amb els músics, creant improvisacions entre les diferents arts i diàlegs amb el 
públic. Melodies, timbres i ritmes es fusionen en un format d’improvisació ètnica. 
 
 



 
 
 
El FIMPT va creure des del primer moment en aquest projecte, i és per això que es presenta com a 
coproductor de l’espectacle. Destaca també la implicació i participació en el projecte del Grup de 
Dansa de Vilanova i la Geltrú. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
Jordi Campos: tible, barítona i saxo 
Toni Rocosa: tenora, clarinet 
Pep Moliné: fiscorn i trombó  
Joan Moliner: flabiol i tamborí 
Ivó Oller: trompeta  
Xarli Olivé: bateria 
Pere Olivé: percussions  
Alfons Rojo: guitarra 
Heura Gaya: veu 
Marcel Casellas: contrabaix, pandero i direcció 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dOL-EhP2tc  
www.marcelcasellas.cat/cobla-catalana-dels-sons-essencials 

 
 
QUESTIONI MERIDIONALI FOLK (PIERO PESCE)  
 
 

Nascut a Cerchia de Calabria, Piero Pesce va 
aprendre cançons a través de la tradició oral i la 
tècnica de la pandereta a les festes locals, juntament 
amb la gent de la seva terra. També juga amb altres 
instruments tradicionals com la gaita, la canya de xiulet 
i altres instruments petits i efímers. Ha col·laborat amb 
artistes de renom com Manu Chao, Carles Belda o 
Peppe Voltarelli. La seva música busca la manera de 
preservar el patrimoni cultural que li pertany, reflectint 
les múltiples influències culturals dels països 
mediterranis. 

 

L’any 2006 es trasllada a Barcelona i inicia el projecte Qüestioni Meridionali Folk, un projecte 
de World Music / Etno Folk. El seu estil musical recorre tots els racons de les tradicions de la 
Mediterrània, amb la tarantel·la i la música d'autor com a protagonista. Deguda a la seva estada a 
Barcelona, la banda es va impregnar d'altres sonoritats presents a la ciutat, amb l'objectiu de trobar 
així les arrels en comú entres cultures del món. 

FITXA ARTÍSTICA 

Piero Pesce:  veu, guitarra, acordió, panderos 
Piero Paolo: candeloro, saxòfon soprano 
Stefano Pompilio: contrabaix 
Francesco Rizzo: bateria i percussió 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GWDkgVJebbA&list=PLP0yBmU_uQyPuA9j4LMAGh4jVahh1fDAR  
www.pieropesce.com 

 



 
 

QUICO EL CÈLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES I LA BANDA 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT  
 
 

Producció del FIMPT 
 

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries es va 
crear l’any 1992. Aquest singular grup tortosí ha fet 
una gran varietat d’espectacles i concerts al llarg de 
la seva trajectòria musical. El 2015 el CONCA 
(Consell Nacional de les Arts) els va guardonar amb 
el Premi Nacional de Cultura. 

 
La formació sempre s’ha inspirat en el que passa al 
carrer per reproposar el valor de la música d’arrel.  

 
 
Aquesta vegada han escollit una de les frases més populars en els darrers 8 anys per titular el seu 
nou treball discogràfic: No tinc diners! 
 
La Banda de Música Mestre Montserrat es va crear l’any 1999 per iniciativa de diferents 
professors de l’Escola de Música Mestre Montserrat. Actualment la formen una quarantena de 
músics de totes les edats, sota la direcció d’Emilio Serrano. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Arturo Gaya és Quico el Célio, veu.  
Quique Pedret és lo Noi, veu.  
Jordi Fusté és lo Mut de Ferreries, guitarra.  
Josep Lanau és Jaumet, acordió i teclats.  
Kike Pellicer és Vicent Ferrer, baix elèctric i contrabaix.  
Sergi Molina és lo Sinyor Bertomeu, bateria i percussió.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tnuy4BK1l4k  
www.tubalespectacles.com 

 

 
LO LOP E LA LEBRE (FIRASAC) 
 

 
Le lop e la lebre, és la trobada de dos músics de diferents orígens geogràfics que comparteixen 
una passió per la música tradicional, i especialment per la provinent de terres occitanes. Ells tenen 
un fort interès en la llengua occitana i la musicalitat natural. 
 
El repertori es compon principalment de música de ball, provinent de la tradició musical occitana (i a 
vegades d’Itàlia) i de composicions originals. Els instruments són violins, presents a la majoria de 
música tradicional europea, la boha, cornamusa, gaita Landes de Gascogne, guitarra i la veu. 
 



 
 

FITXA ARTÍSTICA 
Cathy Castel: violí, boha, guitarra, mandolina, veu 
Mario Peperoni: violí, veu 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yPDHbg2rukM  
 

http://lolopelalebre.wix.com/lolopelalebre 
 
 
 
 

 
 
BALKAN PARADISE ORCHESTRA  
 
 
Formació inusual i trencadora, integrada per vuit instrumentistes de vent-metall, vent-fusta i 
percussió, la BPO (com ja es coneix també al grup) ha aportat un aire fresc i alegre al panorama 
de les fanfàrries del nostre país. 
 
La formació es va presentar oficialment en el Koitton Club del barri de Sants (Barcelona), 
coincidint amb l’inici de la primavera. Tot just un mes després, el grup era apadrinat pel Taller de 
Músics a través del projecte Cabal Musical. Des d’aleshores, la BPO s’ha passejat per tot 
Catalunya, des de les Terres de l’Ebre fins a l’Empordà, amb actuacions en festivals internacionals 
i grans celebracions com Balkabarna Festival (Barcelona), les festes de la Mercè (Barcelona) o el 
festival Temporada Alta (Girona). Al desembre de 2015 el grup va gravar la seva primera maqueta 
en els estudis Aclam Records, sota el segell discogràfic del Taller de Músics. L’enregistrament 
recull versions de temes tradicionals de l’est europeu (Romania, Sèrbia i Grècia). 
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
Mila González: trompeta 
Alba Careta: trompeta 
Eva Garin: clarinet 
Alba Ramírez: trompa 
Maria Cofan: trombó 
Maria Astallé: trombó baix 
Olivia Casas: tuba 
Eli Fàbregas: percussió 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o995kmtzId4  
 

https://www.facebook.com/BalkanParadiseOrchestra/timeline  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACTE DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Montserrat Parrilla mparrilla@vilanova.cat 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    


