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... Si ja t’has preguntat qui som? D’on venim? Cap on anem? Pot ser
que ara vulguis respostes per un altre enigma...

Com sona la música de l’Alt Empordà?

...A la biblioteca de Figueres també ens hem fet aquesta pregunta i
hem començat a reunir la música que es fa a la comarca.
De moment tenim prop de 300 gravacions: comercials,
autoeditades o maquetes i moltes d’elles te les prestem perquè tu
puguis sentir-les i saber que l’Alt Empordà...

Sona bé !!!

Consulta totes les notícies i novetats de la
música de l’Alt Empordà al bloc
http://sonabe.wordpress.com

Busca la música
de l’Alt Empordà
a la Biblioteca...
Trobaràs aquest distintiu
a les portades dels cds.

Si tens una banda i ets de
l’Alt Empordà vine a la Biblio a
deixar la teva maqueta !!!
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Joan Malé / Monoceros / Salad
A http://www.monoceros.info/ Joan Malé explica...
IMAGINARY NONEXISTENT RECORDS:
Projecte nascut al 2006 amb el propòsit de crear una plataforma per editar música i connectar amb altres músics i
segells, també com a plataforma per a ells. Es pot visitar el web del segell www.inrecs.com. El segell va ser creat
inicialment per treure aquelles coses rodones i brillants del segle passat anomenades cds, però en vista de les tendències
actuals, els pròxims treballs sortiràn en format digital i una edició limitada dels anomenats cedés disponibles a la
botiga online.
MONOCEROS:
És potser el projecte més personal, basat en l'anomenat "IDM" però moguent-me a nous terrenys que alguns
anomenen "post rock", utilitzant més instruments, guitarres elèctriques i acústiques, baix, gravacions de camp, etc... El
meu primer disc sota el nom de Monoceros va sortir al 2005 al segell anglès Expanding Records, després vaig tocar al
Sonar 2005, Londres, Finlàndia i actualment estic treballant en un nou àlbum per al 2008.
5ALAD:
És el meu projecte per fer electro-pop, també "IDM" i sons inspirats en el "8bit" o sons de jocs antics i commodore, amb
alguns temes més ballables. La meva primera demo sota aquest nom vaig gravar-la al 2001, i probablement
apuntava formes al projecte Monoceros.

Companyia Elèctrica Dharma
http://www.ladharma.com/
El jazzman Miles Davis i el compositor de cobla Joaquim Serra fusionats a l'estil de la Companyia Elèctrica
Dharma. El Misteri d'en Miles Serra i les músiques mutants és la nova proposta del grup del barri de Sants de
Barcelona, que s'ha atrevit a combinar músiques tan llunyanes com el jazz del llegendari trompetista nordamericà i la cobla mediterrània, amb el resultat d'un so nou i agosarat amb el segell inconfusible de la
Dharma. Tot va començar en un concert d'homenatge a Joaquim Serra, l'any passat, coincidint amb el
centenari del seu naixement. La Companyia Elèctrica Dharma va actuar-hi adaptant
cançons
del compositor empordanès i d'allà va sorgir la idea del disc.
Font: Vilaweb 08/05/2008

Guillamino
http://www.guillamino.com/
“Guillamino és realment algú a qui cal vigilar”, escrigué Gilles Peterson arran del llançament japonès del músic
barceloní. “Ho té tot: soul, beats, veu, idees...” Tots aquests elements s’intensifiquen en el seu tercer disc en solitari, Les
minves de gener (Bankrobber, 08), que aprofuendeix en el genuí so Guillamino. Un maridatge entre electrònica i
música negra que ha comptat amb el talent de Dive Dibosso (7 notas 7 colores) a les mescles i que consolida Guillamino
com un dels músics més sorprenents i imprevisibles de l’escena estatal.
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Direcció Prohibida
http://direccioprohibida.ya.st/
Direcció Prohibida són un dels grups més joves de l'Alt Empordà.
La banda va nèixer el gener del 2006 i ara estrenen la primera maqueta fent Ska & Rock.
Han compartit escenari amb Dekrèpits i Discípulos de Otilia. I els seus pròxims concerts són:
21 de juny a la Rambla de Figueres
4 de juliol a Piscina Municipal de Vilamalla

Césaree
http://www.myspace.com/
cesareeband
El grup es forma al març del 2007 procedent de les cendres de les formacions
Munich i MEM. Rockers fins a la mèdula i amb esperit trencador el CD de
Césaree, Progreso és intens i no deixa indeferent.

Dekrèpits
http://www.dekrepits.com/tot.htm
El món gira al revés, és el nou CD dels Dekrèpits. Un CD amb 9 temes propis i una versió del mestre Jaume Arnella,
que col·labora un cop més amb la banda.
Però no és l'única
col.laboració. També hi trobem en Xavi Sarrià, d'Obrint Pas, en Titot de Mesclat i
Aramateix, en
Ruben de la Pegatina, els txalaparteros Jo tta kun, i unes coristes d'exepció.
Han volgut
fer un CD més contundent, amb més energia i sense perdre el caire festiu. I
com
el
primer CD, Tornen els temps, també te'l pots baixar gratuïtament. I si
prefereixes
tenir-lo fisicament també el pots comprar a la web, o a qualsevol concert.

Hotel Overlook
http://www.myspace.com/hotelover
Metàl·lic, obscur, melòdic i dens... Aquest és el so potent del primer cd dels Hotel Overlook. 7 cançons amb bons
canvis de ritme i pinzellades de harcore i progressiu... Escolta’ls i fes pujar la teva adrenalina amb aquest Taking
the rust away.
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Inoquo
http://www.inoquo.net
Amb producció de l’exTroglodita Ricard Puigdomènech i amb Joan Berenguer com a ingenier de so, aquest CD
s’ha gravat i mesclat a Estudis Etèrics (Vic) i Michael Records (BCN).
14 temes, dels quals 8 posen lletra i música a l’història Lazos de Metal, escrita per Inoquo i portada al còmic per
Ferran Agut... Podeu trobar el còmic en el llibret d’una de les 500 còpies de l’edició limitada del CD.

Nemesis
Nemesis és un grup de versions. El seu repertori inclou Sex Pistols, Kortatu, Motorhead, MCD,
Extremoduro, Cicatriz, Sepultura, AC/DC. Fan la música que els agrada i saben transmetre bones
vibracions al públic. A la Biblio trobaràs les seves dues primeres maquetes.

Fel·la’m que jo no puc
http://www.myspace.com/fellamquejonopuc
Aquesta és una banda de rock de l'Empordà que després de deu anys de trajectòria ha
sofert vàries mutacions (Convoi Exceptionel, Rockrunners) provocades per les baixes i
noves incorporacions dels seus membres. Així doncs aquest és un estadi més de l'evolució
d'aquesta formació que ofereix en els seus concerts tota l'experiència acumulada però
amb l'aire fresc d'una nova aventura. El seu repertori està format bàsicament per
temes propis tot i que sempre acostuma a caure alguna versió de grups com AC/DC,
Metallica, Linner Skinner, Los Enemigos, Leño, Twisted Sister, ...
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Mónica Naranjo
http://www.monicanaranjo.com/
11 cançons després de 7 anys de silenci autoimposat... Ja hi havia ganes de
Mónica Naranjo. Descobreix el seu nou treball, Tarántula.

Teresa Noguera
http://mariateresanoguera.com/
Encuriosida, emotiva, tendra, sensual, contemporània, eclèctica, acadèmica,
actual. De formació clàssica compagina el jazz i la bossa-nova, el blues i el
swing. Aprofondeix en la música popular brasilera i s’interessa pel caràcter
terapeutic dels sons.

Lupe Villar
http://www.myspace.com/lupevillar
“Després de tots aquests anys amb SANGTRAÏT vaig pensar, i d' això en fa prop de 6
anys, fer un petit homenatge, agraïnt a tots aquests "Monstres" que em van
acompanyar en els moments més importants de la meva vida amb la seva música i
que em van fer desitjar, d' una manera quasi salvatge, formar part d' aquesta
aventura. Està a punt de veure la llum KCOR D ROCK, que és un recorregut per l'
història del Rock des dels seus començaments fins ara i que recull 13 temes versionant
cançons de: Deep Purple, Black Sabbath, Whitesnake, Scorpions, Van Halen, Queen,
Ac/Dc, Metallica, Avenged Sevenfold i Linkin Park. “
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Almadrava
http://www.almadrava.com/
Almadrava neix de la fusió d’idees i sentiments de Patricia Leidig, líder del projecte, i Pedro Toro.
Patricia comença la seva educació musical als 3 anys i mig. Als 6 anys entra al JOC Program de joves talents de
Yamaha, on rep formació en composició i interpretació fins els 16 anys. En el rodatge del videoclip de “When we fly
away”, coneix a Pedro Toro, realitzador del vídeo, i comencen a traballar junts en diferents projectes discogràfics, amb
Almadrava com a projecte de chill out.
“Escolta i somriu” és una frase molt encertada que apareix a la web del grup i que fa referència a l’estat d’ànim que
Almadrava vol tansmetre amb la seva música... Positivity són 15 cançons sense desperdici del millor chill out... Jo de tu
no esperaria més per escoltar-lo...ii somriure.

Dj. Barbas
http://www.djbarbas.es
Ja tens disponible la descàrrega gratuïta del nou tema
del presentador del programa In Session de Ràdio
Vilafant... a través de la plana web de Moguda.com i
djbarbas.net.
De moment hi ha disponibles les versions Radio Edit i
Extended Mix, però pròximament hi haurà més versions...
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Connexió Bunbury
Aquests 3 cd’s són una iniciativa del Bunburyclub i es poden descarregar gratuïtament a internet.
Són recopilatoris de cançons de diferents grups. Joanjo Bosk i El Rey Amarillo participen posant el
punt empordanès juntament amb el disseny gràfic del també empordanès de José Antonio Pérez
Portela.

Salida de emergencia
http://www.myspace.com/bunburyclub

Zona de paso
http://www.myspace.com/bunburyclub

Camaleones, tributo a Bowie
http://www.bunburyclub.com/

11

Cobla Contemporània
http://www.contemporania.net/
L’any 1995, il·lusionats i engrescats amb l’ànim de fer noves i diferents
aportacions, es va crear la Cobla Contemporània. Durant aquest temps la
Contemporània ha difós una manera de fer música del tot innovadora,
acceptada àmpliament pels programadors i el públic en general. Una de les
facetes més vitals de la Contemporània és la promoció de joves compositors. En
el seu repertori hi ha diversitat d’estils i procedències. Els compositors
desconeguts són sempre grans troballes per a la Contemporània.

Francesc Berga / Orfeó de l’Empordà

Enregistrat a l’Església de Santa Àgata de Capmany ,interpretat per L’Orfeó
de l’Empordà i dirigit per Cloti Miró.
Aquesta gravació es és la recuperació i adaptació de les partitures de Mossèn
Francesc Berga a càrrec de Joan Fuentes.

Orfeó de l’Empordà
Les cançons populars que inicien aquest disc van ser transcrites de llavis de
Caterina Albert pel seu nebot i fillol Lluís Albert. La segona part del disc està
dedicada a composicions originals del mestre Lluís Albert, inspirades en poesies
de la seva tia i padrina.
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Joan Fuentes
http://www.joancardoner.com/
Joan Fuentes recupera la partitura de la sardana “Espolla aimada” amb lletra
de l’espollenca Assumpta Pagès i música d’Artur Rimbau. Enregistrat i produït
als estudis TrapStudio de Joan Cardoner.

Himne de la Fundació Esportiva
Figueres
http://www.fefigueres.com
Amb música de Joan Cardoner i lletra de Mariona i Jaume Carreras, aquest cd
conté la versió original de l’himne i també un remix de Dj Xufo.
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Cobla Principal de la Bisbal
http://www.mediterraniadansa.com
A Ballar! és un disc dedicat a les danses d’arrel tradicional. En aquest
enregistrament podreu escoltar un parell de cançons balladores de Castelló
d’Empúries. El disc ha estat editat per l’Agrupament d’Esbarts de Girona i
compte amb la participació de l’Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres.

Cobla Principal de la Bisbal
http://www.laprincipaldelabisbal.com/
En aquest volum de les sardanes d’or està dedicat a les sardanes de Francesc Mas Ros, entre elles destaquem Roses
gentil, obligada per a tenora i fiscorn composada al 1958.

Cobla Ciutat de Girona
http://www.coblaciutatdegirona.com/
12 sardanes dedicades a la vila empordanesa de Roses, amb composicions
com la de l’empordanès Jaume Bonaterra, L’Aplec de Roses. Publicat per
la cel·lebració del 30è aplec de la sardana.
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Grup Terra Endins
http://grupterraendins.com/
17 noves havaneres i cançons d’aquest grup. Amb portada de Pujol Boira i composicions, entre altres, del
mestre Jaume Cristau i Brunet, aquest nou CD s’ha enregistrat als estudis Groove de Figueres.

Enric Ribó / Coral CEIP Sant Pau
http://www.xtec.cat/ceipsantpau/coral.htm

El darrer enregistrament de la Coral és la partitura d’Enric Ribó i text de Maria
Àngels Anglada sobre la llegenda del Bruel de Castelló.

Coral CEIP Sant Pau
http://www.xtec.cat/ceipsantpau/coral.htm
Amb música de Lamote de Grignon, direcció de Carme Castelló i piano a
càrrec de Pere Puig.
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