


És purna la vivor d’enginy, la persona 
espavilada. Corren temps difícils i 
segurament compromesos però pal-
pitants i també esperançadors; més 

que mai, doncs, ens urgeix la bona gent, les 
persones despertes i solidàries. No volem més 
cendres ni brases fumejant enlloc, sinó focs 
encesos i vigorosos a cada cantonada, escal-
fant els cors i les llars, cases sempre obertes 
als qui no tenen on aixoplugar-se. Som éssers 
incandescents i podem il·luminar-nos els uns 
als altres, fent-nos més planer aquest passeig.

En un món de grandiloqüències i grans 
aparadors, reivindiquem la transcendència 

de les engrunes. Què seria d’una gran recepta 
sense el pessic de sal, un toc picant, la mica de 
sucre, el tros de canyella, un xic de mel, la gota 
de llimona i el bocí de pa per acompanyar?

Volàtils i efímerament lliures, us fem arri-
bar la nostra oferta humil: la primera edició 
del Festival Espurnes, a Llagostera, el dissab-
te 12 de maig: un tastet variat de propostes 
musicals i artístiques, cuites a foc lent arreu 
dels Països Catalans, que poden esdevenir 
banda sonora dels dies convulsos que ens 
toca viure i enllumenar els reptes diaris -in-
dividuals, comunitaris- mentre crema, sense 
treva, la Vida.

Presentació

LA TORNADA

En un moment en què la música 
catalana té més oients que mai, La 
Tornada vol ser un altaveu, una 

plataforma que serveixi per reivindicar i 
mostrar la riquesa musical de Catalunya. 
Som una empresa que aposta per la música 
per davant de tot. La música com a motor i 
com a base d’un projecte que aglutini totes 
aquelles iniciatives destinades a dinamitzar 
el sector cultural i musical. 

SOTRAC

Sotrac som un grup musical nascut entre 
Llagostera i Sant Feliu de Guíxols. 
Després de 5 anys treballant en un 

repertori propi, publicant un EP i diferents 
senzills autoeditats, el 2017 vam publicar 
Sota el roure (RGB Supports, 2017), el nostre 
primer disc, enregistrat a ‘La Vall Estudios’ 
amb en Marc Martín com a productor. 
Paral·lelament, també iniciem treballs de 
col·laboració amb l’Escola de Música de 
Llagostera amb l’objectiu d’incentivar la 
música als més joves.

Qui som?

Amb el suport de Amb el Patrocini de

Col·laboren



Llagostera acollirà el dissabte 12 de maig la primera edició del festival Espurnes, un 
nou festival organitzat conjuntament pel grup llagosterenc Sotrac i la revista musical 
La Tornada que vol convertir-se en un aparador musical i artístic. Durant 12 hores, 
el Parc de l’Estació viurà concerts, tallers, circ i activitats per a tota la família, que es 

completaran amb una àmplia oferta de food trucks.

Amb una clara voluntat d’esdevenir un punt de trobada, l’Espurnes neix per quedar-se, amb 
un format únic que el diferencia de la resta de cites en el frenètic calendari festivaler gironí. 
Una proposta diürna, adaptada a tots els públics, gratuïta i de proximitat, amb concerts pen-
sats per gaudir-los sense aglomeracions. Un festival de butxaca en què els artistes es presen-
taran amb espectacles acústics i propers a l’espectador. Un festival obert, ampli i on poder 
passar el dia acompanyat de música. Una cita imprescindible per donar la benvinguda al bon 
temps i celebrar que arriba l’estiu.

L’activitat començarà ja al matí amb el concert vermut del cantautor Cesk Freixas, un dels 
grans exponents de la cançó compromesa a Catalunya. El tram inicial de festival estarà marcat 
també pel circ amb els espectacles itinerants Tri-Circ del Cirquet Confeti i Malabaret, de la 
Cia Circolate. Tot això sumat a una cercavila gegantera i diversos tallers pels més petits.

Ja a la tarda, el protagonisme el prendrà decididament la música amb una desena d’actuacions 
des de les tres del migdia i fins les onze de la nit que es distribuiran en dos escenaris simulta-
nis. Encapçalaran el cartell els bisbalencs Mazoni i Miquel Abras, així com La Folie, flamants 
guanyadors del premi Enderrock a millor artista revelació del 2017 per la crítica. Menció 
especial també l’espectacle que unirà el cantautor sevillà Fran Mariscal amb el maresmenc 
Ferran Exceso, que oferiran una de les úniques actuacions conjuntes a Catalunya. 

El festival, però, vol ser també altaveu per aquelles propostes km0 imprescindibles. Noms com 
Rusó Sala, David Mauricio, Paula Grande o Eduard Boada, a més dels propi grup organit-
zador, Sotrac, que convertiran el Festival Espurnes en el millor aparador per gaudir de les 
propostes gironines més interessants del moment. I, a més, oferta també pels més petits amb 
l’espectacle Un món d’instruments a càrrec de Jordi Parés.

Dotze hores de música i activitats a Llagostera

 Mazoni, Cesk Freixas i Miquel Abras encapaçalen la primera edició del 
Festival Espurnes

 El festival vol ser un aparador on poder gaudir d’algunes de les 
propostes musicals més interessants del moment

 Tallers, xerrades, activitats per a tota la família i una fira de food trucks 
completaran l’oferta del festival



Artistes

MAZONI

Mazoni és una icona de l’escena pop a Ca-
talunya. Després de passar per molts discos 
entre sintetitzadors i sons electrònics, amb 
Carn, os i tot inclòs (Bankrobber, 2017) es re-
munta a la senzillesa; acompanyat únicament 
de la seva veu i una guitarra demostra que la 
nuesa té el seu punt d’encant i d’intimitat. Ho 
fa amb melodies que parteixen del pop i que 
arriben fins al rock. Aquest treball és el vuitè 
disc de Jaume Pla.

CESK FREIXAS

Cesk Freixas és l’exponent per excel·lència de 
la cançó de protesta contemporània i canta-
da en català. Amb més de 13 anys de carrera 
professional a l’esquena, ha publicat un total 
de 6 treballs discogràfics. L’últim, Propos-
ta (DMusical, 2017) és un recull en què la 
protesta es vesteix d’una tela més amable i es 
reivindica des de la més pura quotidianitat, 
des d’un nosaltres i des d’un mateix. La força 
de la seva trajectòria roman en el compro-
mís amb la terra, la llengua i els moviments 
socials. Acompanyat de la guitarra de Víctor 
Nin, la seva cançó d’autor adquireix una di-
mensió més elèctrica i potent.  

MIQUEL ABRAS
La seva llarga experiència en el terreny musi-
cal ha sabut conjugar l’amor des d’expressions 
ben diverses en més de 70 cançons marcades 
per la peculiaritat de la seva veu esquerdada i 
la seva entrega incondicional a cada acord i a 
cada vers. La vida en un sospir (Música Glo-
bal, 2017), el seu darrer disc, és un crit a la 
vitalitat que trenca amb 3 anys de silenci per 
part de l’empordanès. Aquest és el seu sisè 
treball discogràfic d’estudi. 



SOTRAC

Sotrac utilitza els gustos i referents de dife-
rents gèneres musicals dels seus integrants 
per aconseguir composicions pop-rock amb 
textures, sons i dinamismes únics que subrat-
llen una aproximació alegre i optimista als 
reptes que ens presenta la vida. El resultat de 
les primeres composicions el podem trobar 
a Sota el roure  (RGB Suports, 2017)  i en 
directe en format reduït o amb el grup com-
plet.

FERRAN EXCESO I FRAN MARISCAL

Ferran Exceso i Fran Mariscal són dos can-
tautors de carreres musicals paral·leles que 
amb aquest duet han engendrat un tàndem 
de guitarres acompanyades per dues veus 
que entre cants de protesta i de rock es fusio-
nen per convertir-se en una de sola. Arribat 
aquest moment, en què destil·len la mateixa 
passió i entren en sintonia, sobre l’escenari 
es crea una atmosfera que els aïlla i els trans-
porta a un lloc on sembla que no existeix ni 
la set, ni la gana ni el dolor. Dues ànimes des-
enfrenades que canten des de les entranyes i 
des de la passió de sentir-se vius.

LA FOLIE

Si existís el premi a grup musical més opti-
mista de Catalunya, molt probablement seria 
La Folie qui pujaria a un escenari a recollir 
el guardó. El seu estil és un cant a l’alegria de 
viure i a la felicitat a través d’unes melodies 
fresques i optimistes que fan olor de festa 
major. Després d’un intens primer àlbum, en 
publiquen un de segon; Foliecitat (Petits Mi-
racles, 2017) que referma tots els atributs que 
els va definir el primer. Les seves cançons són 
somriures audibles que també saben cantar a 
la pèrdua amb una mirada tendra i optimista.

RUSÓ SALA

La veu de Rusó Sala té la delicadesa d’una 
ploma, la dolçor de la mel i una textura celes-
tial perceptible en unes cançons que fan olor 
de mar, de mar Mediterrani i que il·luminen 
de sol uns versos que venen de l’Empordà, la 
seva terra natal. Compositora i intèrpret alho-
ra, ha publicat el seu tercer treball Fil de coure 
(Microscopi, 2015) acompanyada de la guita-
rra de Caterinangela Fadda. Com a resultat, 
dues guitarres i una veu que no necessiten cap 
més afegitó perquè brillen per si soles. 



DAVID MAURICIO

El cantautor de Girona, David Mauricio, de-
buta amb Ocells Perduts (Microscopi, 2017) 
en un treball on conflueixen una gran varie-
tat de sons. El punt de partida és una base de 
pop rock alimentada per tons de folk de la 
mà d’instruments com la bandolina, el violí 
o el banjo. Una amalgama peculiar i valenta, 
com també ho va ser la gira que va fer tot just 
abans de publicar el seu disc; amb “El camí 
fa pujada” es va penjar la guitarra i una mo-
txilla a l’esquena i va dur a terme una ruta de 
concerts per refugis d’alta muntanya. 

PAULA GRANDE

Paula Grande domina el jazz a la perfec-
ció però també navega entre el soul i el hip 
hop amb una delicadesa peculiar ja que és 
capaç de compaginar gèneres tan allunyats 
d’una manera extraordinària. El seu període 
de formació ha passat per formar part de la 
Montreux Jazz Academy de Suïssa fins que el 
2015 decideix publicar el seu primer Viatge 
interestel·lar (Little Red Corvette Records, 
2016). SóC, el seu segon treball que està a 
punt de veure la llum, és un treball d’intros-
pecció i el compendi de tot el que l’ha fet ser 
Paula Grande. De l’amor, de l’alegria, de la 
soledat i de tot allò de què s’ha anat impreg-
nant la cantant al llarg de la seva vida.EDUARD BOADA

Després de 10 anys sobre els escenaris i d’ha-
ver deixat de ser la veu del grup de pop rock 
Frenètic, van ser molts els qui demanaven a 
Eduard Boada un retorn en el terreny musi-
cal. Així va néixer el seu primer disc en soli-
tari, Pàgina en blanc (Satélite K, 2016). En ell, 
Boada hi recull tot un compendi de cançons 
personals fetes de moments viscuts, d’amor 
i de lluita contra l’adversitat. Fets quotidians 
que es projecten, sovint en plans seqüència 
mentals, com a relats que es va configurant a 
mesura que avancen les cançons.

JORDI PARÉS

Jordi Parés ens proposa un viatge musical 
arreu dels cinc continents a través de la mú-
sica amb l’espectacle Un món d’instruments. 
Una proposta pensada perquè els més petits 
descobreixin que arreu del món existeixen 
nombroses cultures amb sonoritats pròpies 
i puguin gaudir-ne a partir d’instruments 
exòtics característics de diversos racons del 
planeta.



CIRQUET CONFETTI

Un tricicle, música swing i una clown al vo-
lant. Aquest és el punt de partida de l’especta-
cle Tri-Circ, del Cirquet Confetti. Un espec-
tacle de circ de carrer, itinerant, que combina 
malabars, màgia i números de pallassa. Una 
proposta divertida i sorprenent per a tota 
la família que omplirà de vida el recinte del 
festival al llarg del matí.

CIA. CIRCOLATE

Malabaret, la història d’un ‘xul·letis’ que vol 
demostrar les seves habilitats de forma una 
mica accidentada. Aquesta és la proposta 
que la Cia. Circolate ens té preparada pel 
Festival Espurnes. Un espectacle de circ, 
amb un fort domini de la improvisació, els 
equilibris i, sobretot, l’humor i la interacció 
amb el públic.

Premsa i comunicació
Pau Planas (616 70 49 74)

festivalespurnes@latornada.cat


