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PRESENTACIÓ

Les noves tendències del jazz i la música improvisada es tornen a donar la mà al Voll-Damm Festival Jazz Vic. 
Un punt de trobada marcat a l’agenda dels apassionats del jazz més experimental que pretén impulsar noves 
formacions, ser un punt de descoberta de noves sonoritats i oferir al públic una experiència jazzística d’alta 
volada.

Aquesta dinovena edició ens portarà artistes capdavanters internacionals com el trompetista noruec Arve 
Henriksen, amb un concert únic a l’Estat espanyol; noves formacions fruit de la fusió de bandes de diversos 
països, com l’estrena de l’Agustí Fernández Liquid Quintet, i treballs inèdits de grups del país i de l’escena 
internacional. Com cada any, també tindrem representant de les noves generacions jazzístiques, necessàries 
per al manteniment del bon futur de la creació de casa nostra. 

L’emblemàtic local de La Jazz Cava és, sens dubte, un espai idoni per escoltar amb intensitat i proximitat els 
artistes que passaran per Vic del 4 al 14 de maig. I a fora, l’escenari Voll-Damm de la plaça del Carbó tornarà 
a esdevenir un aparador i un altaveu per a tothom que, de manera gratuïta,vulguidescobrir les propostes 
musicals més innovadores. 

Vic Bang Jazz Cava
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HISTÒRIA DEL FESTIVAL
La Jazz Cava va obrir les portes el setembre de 1993. L’entitat cultural Vic Bang Jazz Cava feia realitat el 
somni d’inaugurar un local on poder programar concerts de jazz durant tot l’any. Sis anys després, el 1999, 
els directius de l’entitat van organitzar la primera edició del Festival, amb l’objectiu d’oferir una panoràmica 
estilística del jazz a través d’alguns grups i artistes destacats de l’escena catalana. Durant els mesos de febrer i 
març, es van programar set actuacions a la Cava i per la Diada de Sant Jordi es va clausurar el primer Festival 
amb un concert al desaparegut teatre Atlàntida.

Aquesta idea inicial, condicionada per un pressupost modest, es va reproduir en les següents edicions amb 
alguna variant, com la incorporació de nous escenaris, el canvi de calendari o una durada més curta per tal 
de concentrar l’activitat. L’experiència adquirida, la resposta del públic i un ressò creixent als mitjans de 
comunicació, van conduir l’organització a reorientar el Festival en una direcció artística més original i ambiciosa.

A partir de l’edició 2003, es va començar a veure un nou model de Festival, a partir del criteri bàsic que ha 
acabat per definir i singularitzar aquest projecte: la difusió del jazz de nova creació i les tendències actuals de 
la música improvisada. 

Amb aquesta filosofia s’ha arribat a la dinovena edició d’un Festival per on ja han passat artistes tan destacats 
com Beady Belle, Hiromi, Jim Black, Nils Petter Molvaer, Hakon Kornstad, Stian Westerhus, Allan Holdsworth, 
Marc Ribot, Eivind Aarset, Bugge Wesseltoft, Bill Bruford, Ken Vandermark, The Bad Plus, Goran Kajfes, Erik 
Trufazz, Jeff Parker, Havard Wiik, Chad Taylor, Raynald Colom, Perico Sanbeat, Carles Benavent, Albert 
Bover, Marco Mezquida, Evan Parker, Tim Berne, Mikolaj Trzaska, entre molts altres, i que espera que el 
públic vingui a Vic per descobrir i compartir experiències creatives inèdites.
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DADES
DESTACA
9 dies de festival entre el 4 i el 14 de maig. 
14 concerts. 
1 projecció de cinema.
Més del 60% d’actes gratuïts (entrades entre 5 € i 25 €).

DIES DE FESTIVAL
Dijous 4, divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7, dijous 11, divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de maig de 
2017.

DIA DEL CINECLUB
Dimarts 2 de maig

ARTISTES (per ordre d’actuació)
Elias Stemedeser, Agustí Fernández Liquid Quintet, STA feat Tom Chant, Bibiana Voutchkova-Vasco Trilla,  
Diego Armando DJ, Natsuko Sugao Group, Matí de les Escoles de Música, Conert D.O.: The Live Remixers feat. 
Bob Marley, UnderPool 5, Halfinger Electric Lab, Arve Henriksen, Miguelito Superstar DJ, Big Band EMVIC, 
i Astrio.

ACTES COMPLEMENTARIS
Matí de les Escoles de Música, projecció de cinema: ‘Born to be blue’ i exposició de fotografies a la Biblioteca 
Joan Triadú. 

ESPAIS
Les activitats es reparteixen en espais diferents: els escenaris principals són els de La Jazz Cava i l’Escenari 
Voll-Damm a la Plaça del Carbó, i pel que fa a les activitats complementàries el CineClub tindrà lloc a l’Espai 
de Teatre i Cinema (Passeig de la Generalitat, 46).

A LA XARXA
www.festivaljazzvic.cat
www.facebook.com/festivaljazzvic
www.twitter.com/festivaljazzvic
www.instagram.com/festivaljazzvic

CONTACTE PREMSA
Gemma Cots | Alter Sinergies
comunicacio@altersinergies.com
671 384 584
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ESPAIS
El Voll-Damm Festival Jazz Vic té lloc en diversos espais adequats al tipus de concert que s’hi durà a terme. A 
més de La Jazz Cava, cal destacar l’escenari Voll-Damm, d’accés gratuït i on hi haurà servei de bar.

ESCENARIS

La Jazz Cava
Rambla dels Montcada, 5 (Vic)
www.jazzcava.com

Escenari Voll-Damm
Plaça del Carbó (Vic)
www.jazzcava.cat

ALTRES ESPAIS

Espai de Teatre i Cinema ETC
Passeig de la Generalitat, 46 (Vic)

Biblioteca Joan Triadú
Carrer Arquebisbe Alemany, 5 (Vic)
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MAPA ESCENARIS

 La Jazz Cava
 Escenari Voll-Damm
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES
· COM ARRIBAR
Vic està ubicat en un indret privilegiat de la Catalunya Central i de la Plana que porta el seu mateix nom. En 
sentit nord-sud, la ciutat de Vic està entre els Pirineus i la regió metropolitana de Barcelona i, en sentit est-
oest, entre les comarques costaneres i les de l’interior de Catalunya. Vic tot just és a 69 km de Barcelona (55 
min), a 60 km de Girona (50 min), a 164 km de Lleida (120 min) i a 156 km de Tarragona.

Tren:
Barcelona - Vic - Puigcerdà - Tor de Querol
www.renfe.es

Autobús:
Eix Bus: Girona - Vic - Lleida
www.teisa-bus.com

Sagalés: Barcelona - Vic
www.sagales.com

Teisa: Olot - Vic
www.teisa-bus.com

Cotxe: 
Carretera C-17: Barcelona- Puigcerdà
Eix Transversal C-25: Girona – Lleida
Eix Vic- Olot, C-37

· ALLOTJAMENT
La ciutat de Vic disposa de quatre hotels, un hostal, cinc establiments de turisme rural, els allotjaments del 
Seminari i l’Alberg-Residència Canonge Collell. Consulteu-ne les disponibilitats a www.victurisme.cat. 
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VENDA D’ENTRADES 
Les entrades ja són a la venda i es poden adquirir a:

INTERNET
www.festivaljazzvic.cat

LA JAZZ CAVA
Rambla dels Montcada, 5 (Vic)
Dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges, de 18 h a 03 h
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PROGRAMACIÓ

Born to be blue · Cineclub Vic. Espai ETC Dt. 2 22 h ETC - Cineclub

Elias Stemeseder Dj. 4 22 h La Jazz Cava

Agustí Fernández Liquid Quintet Dv. 5 22 h La Jazz Cava

STA feat. Tom Chant Ds. 6 18 h Escenari Voll-Damm

Biliana Voutchkova-Vasco Trilla Ds. 6 21 h La Jazz Cava

Diego Armando DJ Ds. 6 23 h La Jazz Cava

Matí de les Escoles de Música Dg. 7 12 h Escenari Voll-Damm

Natsuko Sugao Group Dg. 7 19 h Escenari Voll-Damm

Concert D.O.: The Live Remixers feat. Bob Marley Dj. 11 21 h La Jazz Cava

UnderPool 5 Dv. 12 22 h La Jazz Cava

Halfinger Electric Lab Ds. 13 18 h Escenari Voll-Damm

Arve Henriksen Ds. 13 21 h La Jazz Cava

Miguelito Superstar DJ Ds. 13 23 h La Jazz Cava

Big Band EMVIC Dg. 14 12 h Escenari Voll-Damm

Astrio Dg. 14 19 h Escenari Voll-Damm
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BORN TO BE BLUE
Cineclub • Robert Budreau (EUA, 2015) • 5 € / Socis VicJove: 4 € / Socis: entrada gratuïta
VO en anglès amb subtítols
Dimarts 2 de maig • 22 h • Espai de Teatre i Cinema - ETC • 
www.cineclubvic.com

Anomenat “El James Dean del jazz”, Chet Baker havia fet petits papers al cinema durant els anys 50. Una 
carrera que va abandonar per dedicar-se a la música. A finals dels 60, va declinar una oferta de Dino de 
Laurentiis per interpretar-se en un biopic semificcional. Aquesta és la història del que podria haver passat. 

A Born to be Blue, el director Robert Budreau ofereix un homenatge a la figura de Chet Baker oferint-nos una 
pel•lícula que no és una biografia a l’ús sinó una reinterpretació dels fets sense trair l’essència de l’artista. Un 
tribut que funciona com un capítol What If i que dona una volta a la seva relació amb la música, la fama i les 
drogues. Cal destacar la interpretació dels dos protagonistes: Ethan Hawke com a Chet Baker i Carmen Ejogo 
com a Jane, una síntesi de les diverses dones que van passar per la vida del músic. De fons, els acompanya la 
música sempre magistral de l’artista. 

Organització conjunta amb: 

ACTE 
COMPLEMENTARI
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ELIAS STEMESEDER
Dijous 4 de maig • 22 h • La Jazz Cava• 10 € / 8€ (anticipada)
www.eliasstemeseder.com

Amb una reconeguda trajectòria com a sideman al costat de Jim Black (amb qui el vam poder veure al Festival 
el 2015), John Zorn, Greg Cohen, Robert Landfermann i Philipp Gropper, el jove pianista austríac Elias 
Stemeseder ha centrat recentment la seva carrera als concerts de piano solo. Tot i la seva formació clàssica, 
reuneix damunt l’escenari tots els seus amplis interessos i bagatges musicals.

Una proposta que ens portarà per paisatges sonors de delicat lirisme expressiu, però també per passatges 
contundents plens d’energia. 

Elias Stemeseder, piano

© Dovile Sermokas
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AGUSTÍ FERNÁNDEZ LIQUID QUINTET
 
Divendres 5 de maig • 22 h • La Jazz Cava • 25 € / 20€ (anticipada)
www.agustifernandez.com

Aquesta producció neix de la ment de Maciej Lewenstein (autor entre d’altres de la gran guia del jazz 
contemporani polonès Polish jazz recordings and beyond) després de presenciar el concert de Vasco Trilla i 
Mikolaj Trzaska en l’edició passada del Festival. Amb la intenció d’organitzar concerts d’aquestes formacions, 
Lewenstein va començar a posar en contacte referents de l’escena polonesa i catalana per tal d’incentivar la 
formació de grups mixtes entre músics d’ambdós països. El músic Agustí Fernández ha estat l’eix vertebrador 
del projecte gràcies a la seva trajectòria internacional i connexió entre les dues escenes. 

El quintet està format per dos trios en els quals participa Fernández: el Liquid Trio que forma part juntament 
amb Albert Cirera i Ramon Prats i el trio compost per Rafal Mazur i Artur Majewski. D’aquest maridatge 
català-polonès en sortirà una música absolutament imprevisible però compatible i intensa.

Agustí Fernández, piano
Artur Majewski, trompeta
Albert Cirera, saxos
Rafal Mazur, baix acústic/elèctric
Ramon Prats, bateria
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STA feat. TOM CHANT
 
Dissabte 6 de maig • 18 h • Escenari Voll-Damm • Gratuït
www.standrius.net  
www.tomchant.com

STA (també conegut com Standrius) és un projecte de dub basat a Barcelona. Neix l’any 2004 com una banda 
d’estudi, fins que el 2008 es converteix en una banda que porta el dub a l’escenari amb músics, fent una mescla 
de ritmes jamaicans amb l’electrònica, punk, experimentació i estructures lliures. 

Després de participar en festivals com el Sónar, BAM, o Primavera Sound als Barris, arriben al Voll-Damm 
Festival Jazz Vic per presentar-nos el seu últim àlbum, Goma (Humo, 2016), amb la col·laboració del saxofonista 
irlandès Tom Chant, músic destacat de l’escena internacional del free-jazz i membre actiu de bandes com The 
Cinematic Orchestra, Eddie Prévost Trio o Sucette. 

Pope, sintetitzadors, melòdica, efectes i trompeta
Pocho, bateria
Holy, guitarra
Loro, baix
Gum, electrònica i percussions
Tom Chant, saxo
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BILIANA VOUTCHKOVA-VASCO TRILLA
 
Dissabte 6 de maig • 21 h • La Jazz Cava • 15 € / 10€ (anticipada)
www.bilianavoutchkova.net 
www.vascotrilla.com

La violinista búlgara Biliana Voutchkova és una compositora i intèrpret en recerca constant en el marc de la 
improvisació creativa. Les seves composicions exploren les capacitats tècniques del seu instrument i despleguen 
tonalitats, sons i moviments fins a formar un llenguatge molt personal. El barceloní Vasco Trilla –ja conegut pel 
públic del festival– és un reconegut bateria que, després d’uns inicis marcats pel rock progressiu i el metal, es 
dedica al jazz i a la improvisació.

Després de coincidir en el prestigiós Mòzg Festival a Bydgoszc (Polònia) i gràcies a la iniciativa del crític 
polonès Andrzej Nowak (Spontaneous Music Tribune), els dos músics uneixen forces per primera vegada al 
Voll-Damm Festival Jazz Vic. El concert, que constarà d’una part de solos i una altra de duo, s’enregistrarà per 
ser editat al segell polonès Multikulti/Spontaneous Music Tribune Series.

Biliana Voutchkova, violí i veu
Vasco Trilla, bateria
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DIEGO ARMANDO DJ
 
Dissabte 6 de maig • 23 h • La Jazz Cava• Gratuït
www.diegoarmandodj.com    

Punxa des dels 12 anys, quan encara es feia amb cassets. Des de llavors, Diego Armando DJ (abans, Sembei 
Norimaki), ha passat per les cabines més importants de la capital catalana i rodalies: Powder Room (Apolo), 
La 2 de Nitsa, Marula Cafè, Sidecar, Fantástico, Becool... així com en festivals com el Sónar, Faraday, PopArb, 
Piknic Electronik, Rock Circus (Itàlia), i Ingràvid, entre d’altres. També ha tingut el privilegi de compartir 
escenari amb Ike Turner, Maceo Parker, The Streets, Mdou Moctar, The Ex, Fendika, Zea, King Ayisoba, Gipsy 
Kings i Pascal Comelade.

Després d’haver fet gira per Europa i de ser resident trimestral al Bonnefooi (Brussel·les) amb el Santa 
Maradona Disco Club, Diego Armando arriba a La Jazz Cava per oferir una sessió del millor jazz i música 
negra.

Xavier Riembau, dj

© Romina Fusco
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MATÍ DE LES ESCOLES DE MÚSICA
Diumenge 7 de maig • 12 h • Escenari Voll-Damm • Gratuït

Des de fa anys, el Festival vol ser un aparador i un altaveu per a la importantíssima tasca que, des de moltes 
escoles del nostre país, es du a terme. La música moderna, des de fa molt temps, passa per les aules d’aquestes 
escoles i, gràcies a això, gaudim ara mateix d’unes generacions de músics amb una formació que configuren un 
panorama artístic com mai havíem tingut.

Molts dels talents que han passat per aquest “Matí de les escoles de música”, han acabat formant part pos-
teriorment del cartell del nostre i d’altres festivals. O sigui que, sens dubte, aquest és el concert per venir a 
descobrir el futur de la nostra música.

© Mar Morey

ACTE 
COMPLEMENTARI
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NATSUKO SUGAO GROUP 
 
Diumenge 7 de maig • 19 h • Escenari Voll-Damm • Gratuït
www.facebook.com/natsuko.sugao

La trompetista japonesa Natsuko Sugao combina amb saviesa les influències que l’han marcat al llarg de la 
seva carrera: jazz, clàssica, free style, i música tradicional japonesa, sense caure en etiquetes ni convencions. 
Les seves composicions sorgeixen de la necessitat d’expressar la seva relació amb el món, vivències personals 
i experiències vitals. 

Ara presenta un segon treball discogràfic, La dansa d’una llum (Underpool, 2016). Amb un so propi i recognos-
cible, i acompanyada d’uns músics d’alt voltatge, ens presentarà la seva elegant proposta, que evoca un món de 
textures i colors, vibrant, eclèctic i oníric.

Natsuko Sugao, trompeta, fiscorn, composició i arranjaments
Ivan González, trompa i percussió
Jordi Santanach, saxo tenor, saxo soprano i flauta
Enric Peinado, guitarra
Marc Cuevas, contrabaix
Josema Martín, bateria i percussió
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CONCERT D.O.: THE LIVE REMIXERS 
FEAT. BOB MARLEY
Dijous 11 de maig • 21 h • La Jazz Cava • 10 € / 8€ (anticipada)
www.facebook.com/liveremixers 

Portar l’esperit de les remescles (els remix) a la música en directe. Aquest és el principal objectiu de The Live 
Remixers, un projecte de jazz fusió i funk format per músics d’arreu de Catalunya i les Illes Balears. El septet 
va néixer arran del projecte final de l’Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics del saxofonista cen-
tellenc David Nuri, que va reunir la resta dels integrants per construir una proposta totalment innovadora.  

Al Festival el grup oferirà un repertori de cançons de Bob Marley arranjades totalment de nou, passades pel 
seu filtre més personal i cantades pel propi Marley.

David Nuri, saxo tenor
Pere Navarro, trompeta
Anna Serra, trombó
Alfred Tapscott, teclats
Angel Blasco, guitarra
Pep Colls, baix
Pau Picornell, bateria
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UNDERPOOL 5
 
Divendres 12 de maig • 22 h • La Jazz Cava • 15 € / 10€ (anticipada)
www.underpool.org

Sota el títol UnderPool 5 s’hi troba la cinquena entrega de la sèrie numerada del segell barceloní Underpool. 
En aquestes produccions es convoca directament a l’estudi un grup de músics i cada un d’ells aporta originals 
composats expressament per a l’ocasió que, un cop enregistrats, formen part del disc editat per UnderPool 5. 

En aquest cinquè projecte hi participen el pianista Roger Mas, el saxofonista Gorka Benítez, el contrabaixista 
Martín Leiton i el bateria Ramon Prats, tots ells músics de llarga i reconeguda trajectòria que han aportat tot el 
seu talent i experiència en aquest nou treball. En aquesta edició del festival, tindrem ocasió de veure i escoltar 
en directe aquest nou treball.

Roger Mas, piano
Gorka Benítez, saxo i flauta
Martín Leiton, contrabaix
Ramon Prats, bateria



21

VOLL-DAMM 
19 FESTIVAL JAZZ VIC

HALFINGER ELECTRIC LAB
 
Dissabte 13 de maig • 18 h • Escenari Voll-Damm • Gratuït
www.facebook.com/halfingerelectriclab 

Format per quatre músics molt actius dins l’escena musical catalana, Halfinger Electric Lab neix amb la intenció 
de buscar noves sonoritats a partir de diferents elements electrònics, portant-los al terreny de la improvisació. 
Amb formació de saxo, guitarra, bateria i sintetitzadors, el quartet ofereix un repertori de composicions pròpies 
en què tant s’hi poden trobar influències del jazz com d’altres estils com el rock o el hip-hop.

En el concert que oferiran a l’escenari Voll-Damm s’hi podrà trobar una bona dosi d’experimentació sense 
complexes ni límits preestablerts. Llibertat creativa per explorar i descobrir nous horitzons sonors.

Roger Martínez, saxos
Toni Mena, guitarra
Joan Solana, sintetitzadors
Ricard Parera, bateria
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ARVE HENRIKSEN
 
Dissabte 13 de maig • 21 h • La Jazz Cava • Preu: 25 € / 20€ (anticipada)
www.arvehenriksen.com

El trompetista noruec Arve Henriksen és un dels músics de jazz escandinaus més reconeguts. Amb una 
característica forma de tocar la trompeta –més a prop d’un instrument de fusta que de metall–, forma part 
de grups com Supersilent, Trio Mediaeval’s Rimur, Warped Dreamer, Atmospherés o Fennesz-Henriksen i 
col·labora habitualment amb la majoria de grans músics de jazz del seu país, com Jon Balke, Nils Petter 
Molvær, Marilyn Mazur, Arild Andersen, Sidsel Endresen, o Jan Bang, entre molts d’altres. També ha treballat 
al costat d’artistes internacionals com Laurie Anderson, John Paul Jones, Bill Frisell o Maria Schneider. 

Henriksen arriba al Voll-Damm Festival Jazz Vic per oferir una actuació única a l’Estat espanyol, en què 
presentarà els temes del seu nou àlbum, Towards Language. Un concert en solitari en què es podran sentir els 
seus particulars solos acompanyats d’una subtil base d’instruments electrònics, tot amb clares referències a 
l’ambient nòrdic de la seva terra natal.

Arve Henriksen, trompeta i electrònica

© Frank Schemmann
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MIGUELITO SUPERSTAR DJ
 
Dissabte 13 de maig • 23 h • La Jazz Cava • Gratuït
https://soundcloud.com/miguelito-superstar                    

Vocalista de Fundación Tony Manero i productor per a FTM, Chocadelia internacional, Joe Bataan, Los Fulanos, 
Mantecao entre d’altres. Al desembre de 2013 llençà la seva primera referència en solitari Space, Time, Memory 
and Cats, un mixtape que recollia algunes de les seves produccions en clau dub i que va ser editat per Love 
Monk en format cassette amb una tirada limitada de 100 còpies. Dos anys més tard, el segell de Nova York 
‘Names You Can Trust’ va editar un 12” al seu nom anomenat Superficial Dubs en el qual insistia en la seva 
obsessió amb el dub aplicat a la música disco. 

L’any passat va celebrar el vintè aniversari de Fundación Tony Manero amb l’edició de un 7” en acústic i un 
EP anomenat V.I.D. (Very Important Discotecas) en el qual van retre homenatge als pioners de la música disco 
estatal i on van colaborar amb les mítiques Baccara. 

I, sí, també posa discos.

Miguel Ferré, dj
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BIG BAND EMVIC
 
Diumenge 14 de maig • 12 h • Escenari Voll-Damm • Gratuït

Des de l’any 2008, per la Big Band EMVIC hi han passat centenars d’alumnes motivats per viure una experièn-
cia personal i musical en una banda de gran format. Nascuda de l’assignatura de Jazz band que s’imparteix a 
l’Escola de Música i Conservatori de Vic, aquesta formació ofereix una aproximació al món del jazz i als esce-
naris a aquells que en formen part.

Diferents estils com el swing, el latin o el funky, entre d’altres, es fan lloc en un repertori divers que mostra el 
treball, l’esforç, la dedicació i l’estima d’aquests petits grans intèrprets envers la música.

Bernat Coromina, Jaume Cunill, Arnau de Paz, Martina Fabregó, Gil Grau, Ferran Isern, Martí 
López, Martí Mitjavila, Aniol Ordeix, Artur Pàmies, Bernat Riera, Marc Rosell, Marc Sañé, Joan 
Soler, Gil Codina, Aaron Molinari i Xumari Roca, intèrprets.
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ASTRIO
Diumenge 14 de maig • 19 h • Escenari Voll Damm • Gratuït
http://www.astrio.es 

Després de la magnífica acollida de l’àlbum Don’t leave the planet (Chesapik, 2012), Astrio torna amb Made 
in China (Chesapik, 2016), un disc concebut durant una gira que van dur a terme al país de l’orient llunyà, 
concretament a partir d’unes classes de kungfu que impartia el mestre Gym Tian. D’ell van extreure gran part 
de les composicions imaginàries d’aquest treball, en el qual el trio consolida el seu so, mescla d’electrònica i 
rock, per apropar-se a un estil més psicodèlic i farcit d’unes tonalitats pròpies forjades durant més de catorze 
anys damunt dels escenaris. 

Qualsevol descripció queda curta per expressar l’estil de la banda, eclèctic i totalment recognoscible. En directe, 
perfilaran -com ells diuen- la banda sonora d’una pel·lícula que encara ara no s’ha filmat mai. 
 

Arecio Smith, teclats i sampler
Santi Serratosa, bateria i sampler
Santi Careta, guitarra

© Noemí Elias
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