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FEBREFEST: BREU RECORREGUT PER RECONÈIXER ELS
TRETS PRINCIPALS DEL FESTIVAL

El Febrefest neix de la il·lusió d’apropar a la vila de Blanes una sèrie d’artistes amb un

denominador d’origen comú: la cançó d’autor feta al nostre territori. Volem apostar

per dur al poble de Blanes una versió acústica dels músics que hi vinguin a tocar amb

la humil intenció de bastir ponts entre públic i artista dins d’un marc escènic de

proximitat, tal com és la Cooperativa (Casal d’Entitats), al bell centre del poble, en

unes dates on la gent, sovint, es queda a casa amb poques ofertes culturals per triar i

assaborir.

La primera edició del Febrefest, duta a terme el mes de febrer d’enguany, vam tenir la

sort i el privilegi de gaudir en directe d’artistes de la talla d’en Quico Pi de la Serra,

Jaume Arnella, Titot & David Rossell i el nostre artista local Isaac Ulam. 

En aquesta segona edició, l’organització del Febrefest ens hem plantejat doblar

l’aposta i en comptes d’oferir quatre actuacions, oferir-ne vuit: dos per cada cap de

setmana del mes de febrer de 2023. La proposta pot semblar agosarada, però vist l’èxit

de la primera convocatòria hem cregut factible i engrescador augmentar les

actuacions, i doblar, així, el nostre particular envit per la música en directe.

Cal remarcar la bona predisposició dels artistes amb qui hem comptat fins al moment,

no només perquè sabem que fan un esforç per tal d’ajustar-se a les condicions

econòmiques que els proposem, sinó que sabem que no sempre és fàcil estrènyer-se el

cinturó, i agraïm que la motivació de venir a Blanes i oferir el seu recital (en un

escenari senzill i acollidor) sigui superior a les exigències dels caixets.

Amb el temps, l’esforç i la constància pertinents, el Febrefest li agradaria arribar a ser

un festival musical de referència per tal d’aproximar la cultura a la vila de Blanes i a la

comarca de la Selva.

El cartell del Febrefest ‘23 ha estat elaborat amb l’estima i cura que es mereix aquesta

segona edició, per tal d’atraure el màxim de persones a les actuacions, i transformar-

les, entre tots i totes, en celebracions musicals que facin passar l’estona de la millor

manera possible en aquest hivern que ja tenim a la volta de la cantonada.



PROGRAMACIÓ FEBREFEST ‘23
Com hem esmentat, la principal diferència de la segona edició del Febrefest respecte

la primera és que dobla les actuacions. Passen de quatre a vuit. En principi, i si no hi ha

cap contratemps, les actuacions i el calendari queda establert de la següent manera:

Febrer ‘23:

-Primer cap de setmana, 3 i 4 de febrer:

SERGI ESTELLA (divendres, 3 de febrer)

Si haguéssim de citar el referent actual d’un ‘One Man Band’ a Catalunya, seria, sense

dubte, en Sergi Estella. Compositor, cantant i guitarrista (i fundador dels intermitents

‘Empty Cage’!), en Sergi ha sabut obrir la porta al lutier que porta dins seu, i en directe,

es fa acompanyar de guitarres casolanes (que són autèntiques joies instrumentals

inspirades en les ‘Cigar Box’ americanes) fetes d’escombres, caixes metàl·liques de

dues i tres cordes i de més utensilis trobats al fons del seu taller.

Les cançons d’en Sergi tenen un regust de blues original dels anys cinquanta, on les

arrels dels cants es confonen amb les ombres dels treballadors dels camps de cotó. Les

lletres transpiren un humor salvatge, sovint sarcàstic, on busca capgirar el drama de

la vida quotidiana i dotar-la d’un significat que ajudi a pair les adversitats que

diàriament ens visiten. Cal veure’l en directe per copsar la força que desprèn el seu

cant juntament amb els seus instruments casolans i la percussió que ell mateix

interpreta. Actualment, combina la seva faceta d’home orquestra (dins i fora de la

península) amb què ens visitarà i la de col·laborador amb el circ pistolet.

La discografia en solitari d’en Sergi consta de dos discs: ‘Ho superes i et fots’ (2017) i

‘Blood like wine’ (2021).



JOAN COLOMO (dissabte, 4 de febrer)

En Joan Colomo és un músic incombustible de Sant Celoni (La célula durmiente,

Zeidun, The Unfinished Sympathy, etc.) que fa anys que porta oferint collites de

cançons recollides en una discografia en solitari plagada de discs emblemàtics. El seu

imaginari és d’una riquesa inigualable: passa de la crítica més contundent a tractar les

emocions més sensibles i amagades per posar-les damunt la taula i tocar la fibra de

l’oient. El seu recital no deixa a ningú indiferent, la rialla està assegurada, perquè

combina monòlegs impossibles que va improvisant a mesura que l’espectacle avança.

Serà la primera vegada que el de Sant Celoni ens visiti per tocar i estem molt contents

de poder-lo tenir al Febrefest ‘23.

La discografia d’en Joan Colomo està formada per set discs, d’entre els més destacats:

‘La fília i la fòbia (2014), ‘Sistema’ (2016), ‘L’oferta i la demanda’ (2018) i el seu últim disc

‘Disc trist’ (2021).



-Segon cap de setmana, 10 i 11 de febrer:

ARTURO GAYA (divendres, 10 de febrer)

Arturo Gaya (per ser un dels integrants de la banda ‘Quico el Célio, el Noi i el Mut de

Ferreries’) està presentant el seu primer disc com a cantautor, donant-se a conèixer

com una de les veus amb més paraula de la cançó en català. Es diu ‘Bonaire 12’ i tot just

acaba de ser presentat al Festival Barnasants. El concert reflecteix l’univers creatiu

d'Arturo Gaya, combinant composicions pròpies amb la musicació de poemes: el treball

d’un gran artista que traspua sinceritat, saber fer i saber dir, sempre acompanyat de

músics excel·lents. Tal com diu la periodista Helena Morén a la revista Enderrock: “Un

viatge que respira terreta pels quatre costats i sap arribar a Ítaca amb tota la dignitat”.

Una delícia poder comptar amb ell!



JOAN ISAAC (dissabte, 11 de febrer)

La sensibilitat d’en Joan Isaac (compositor, poeta i músic, i una de les grans veus de la

cançó popular catalana) supura integritat poètica, música d’autor i altres ingredients

preparats per ser degustats pel públic blanenc. Defensor de la cançó d’autor, exerceix

l’ofici imprimint a les seves composicions una extraordinària bellesa. En elles es parla

de l’amor, del desamor, de la vida, reflectint i denunciant, alhora, la incomunicació i la

solitud de les persones en una societat cada vegada més deshumanitzada. 

Ens vindrà a presentar el seu últim llibre-CD ‘7 pecats capitals’, una col·lecció de

poemes que interactuen amb les cançons d’en Joan Isaac. Tot un honor que ens vingui a

visitar!



-Tercer cap de setmana, 17 i 18 de febrer

UN XIC CONFÓS (divendres, 17 de febrer)

‘Un Xic Confós’ és un dels espais de l'imaginari musical d'on sorgeixen les

cançons del talent garriguenc Daniel Portavella Dameson, l'autor de les quals

porta presentant amb comptagotes arreu del territori des de fa anys i panys.

Sigui amb Banjim Banjam, Dusminguet o Projecte Home, o acompanyant altres

formacions com Dijous Paella o Maria Rodés, la seva guitarra i la seva música

deixa una profunda empremta. Enguany tindrem ocasió de gaudir d'aquesta

eixida musical que ens proporcionarà en Daniel en format de duet de guitarres.

L'acompanya a la guitarra elèctrica el barceloní Edgar Ramentol (Very Pomelo,

Fenomen Orkesta Kalanda, Oskar Benas, etc).  Junts tracen un repertori de peces

instrumentals i vocals en què trobem aires mediterranis, cançons pausades i

lletres atemporals que un oient atrevit va titllar de banda sonora de film

d'spaghetti western'. Quedeu avisats! 



CARLES BELDA (dissabte, 18 de febrer)

En Carles Belda 'el manxaire voltaire' és un dels músics més incombustible que

tenim al país. El seu acordió i la seva veu ha sonat en bandes com Pomada, Mesclat,

Ensaladilla So Insistent o El Conjunt Badabadoc, entre d’altres. Tenint com a punt de

referència la música tradicional, en Carles Belda encara un repertori compromès

que oscil·la entre la glosa tabernària i la cançó folk. Amb la seva actuació, la festa

està assegurada perquè la seva inclinació cap a la rumba està sempre present en els

seus espectacles. Esperem com la pluja del mes de maig la seva presència al fesival.

Sempre envoltat de bona colla, recentment ha acabat l'enregistrament d'un llibre-

disc anomenat 'Guida de viatge pel cançonièr occitan'. El repertori que ofereixi ens

sorprendrà sense cap mena de dubte.



-Quart cap de setmana, 24 i 25 de febrer

ISAAC ULAM (divendres, 24 de febrer)

L’Isaac Ulam és el prototip d’artista multidisciplinari (pintor, músic, fotògraf,

poeta i cineasta!), el nostre Leonardo da Vinci particular, el talent del qual no

para de créixer. La seva proposta artística és radical i insubornable. Si

recentment va estrenar el seu primer film ‘Bronko’ amb el qual va obtenir molt

bones crítiques i va enfilar la ruta americana, actualment es troba submergit

amb el que serà el seu nou àlbum. Artista de cap a peus (ja sigui component

cançons inspirades amb la millor tradició d’autor rock o pintant obres del tot

originals i reveladores) ens oferirà un recital íntim acompanyat d’en Joan Vissi

a la guitarra i ens delectarà amb el seu repertori de cançons tremendament

honestes.

Isaac Ulam ha editat cinc discs, d’entre els quals, cal destacar el doble Lp

‘Ratpenat’ (2016).



XAVIER BARÓ (dissabte, 25 de febrer)

La tradició trobadoresca respira en cada cèl·lula de les cançons d’en Xavier Baró. Un

home que des dels inicis de la seva carrera ha estat compromès amb la cançó

folklòrica nostrada. Les seves lletres traspuen poesia i parlen de la terra, de les

relacions humanes i de les seves vicissituds fixades en les arrels profundes de

l’ànima. Recentment, ha editat el llibre ‘Les cançons de l’envelat’ (Pagès,21) un recull

de lletres i poemes que ha escrit al llarg dels anys. La seva és una proposta propera,

de distàncies curtes, però, alhora, penetrant i profunda com poques. Ens oferirà un

tast de les seves cançons d’ara i sempre i ens presentarà el seu nou projecte que

veurà la llum pròximament. Tindrem l’honor de tancar la segona edició amb un dels

cantautors més emblemàtics de casa nostra!



AQUESTA SEGONA EDICIÓ COMPTEM AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

MOLTES GRÀCIES PER ACOMPANYAR-NOS, 

US HI ESPEREM!


