Música, identitat i paisatges de Cadaqués
Aquest estiu, les places i carrers de Cadaqués tornaran a revelar la bellesa del seu patrimoni a través de la
música. De l’1 de juliol al 27 d’agost, prop de 15 artistes posaran música a racons singulars de Cadaqués amb sons
mediterranis i músiques del món.
INDRETS és un festival gratuït a l’espai públic que torna a Cadaqués aquest any –en una segona edició més
ambiciosa- per donar a conèixer noves veus i artistes de tots els gèneres i estils, alhora que itinera per descobrir
als espectadors diferents indrets de la vila. Una simbiosi cultural de patrimoni i música, una experiència musical
pel visitant i el resident, una manera original de descobrir els racons d’aquest paradís empordanès.
Indrets vol subratllar i reivindicar els espais que identi quen el poble amb un nou cicle de concerts que per
la seva qualitat, localització i idiosincràsia, en espais a l’aire lliure, aporta una nova mirada dels emplaçaments allà
on es desenvolupa. Posant èmfasi en els trets identitaris propis de la vila de Cadaqués i convertint-los en part de
l'experiència. En aquesta nova edició, el festival posa la mirada en l'accent Salat, dialecte local que en l'antiguitat
es parlava a tota la costa brava però que en l'actualitat Cadaqués és l’únic poble que conserva la ama i en manté
el seu ús.
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La proposta musical és un programa de concerts de caràcter gratuït que fomenta la participació de tota la
ciutadania i amb diversitat d’estils musicals, que abracen la música clàssica el jazz, l’electrònica, el amenc, les
músiques del món, el folk i la música experimental.

Una quinzena d’artistes en 7 espais emblemàtics
Indrets planteja concerts de tarda que apro tin la llum de capvespre i que, al mateix temps, reivindiquin
l’entorn i el paisatge. El festival presenta, per aquesta segona edició, 14 actuacions escampades per 7
emplaçaments d’alt valor paisatgístic i arquitectònic, localitzats en diferents punts de la vila de Cadaqués, una de
les poblacions més singulars del Litoral Català.
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L’entorn és l’ADN indenti catiu dels vilatans i la seva cura i conservació en son indispensables. Per això és tan
especial el maridatge entre les músiques d’arreu amb el patrimoni arquitectònic i natural com a essència
fundacional del festival, amb èmfasi en la revisitació de la història local i, en especial, amb rellevància pels espais
que acullen la programació del cicle. Noms com Kálon, Mireia Pla i Fernando Salinas, Quatre, AB3, Athrodeel,
Bo rax, Daniel Felices, Pablito, Iris Deco, Sergi Estella, De La Carmela, Missbehaving, formen un catàleg ple
de colors sonors de totes les èpoques, indrets i tradicions musicals per un festival que s’inaugura amb l’univers
particular de les EscarteenSisters i es clausurarà, el dia 27 d’agost, amb l’electrònica inclassi cable de Playback
Maracas.

Meridatge de m sica i patrimoni amb una ruta hist rica pel Cadaqu s antic
Del 7 de juliol al 25 d’agost cada dijous a les 18h
Paral·lelament a les actuacions, el Festival Indrets ens convida a descobrir els secrets que ens aguarda el
nucli hist ric de Cadaqu s, de la m de Rutes Cadaqu s i la seva creadora Merc Donat. Un recorregut a peu que
ens endinsar per les profunditats dels meravellosos carrers del casc antic, desgranant pas a pas la seva hist ria i
identitat. Un viatge fascinant en qu llegenda i hist ria s’uneixen per retrobar-nos amb el m s vell Cadaqu s, on
l’empremta del pas del temps ha quedat marcada en la seva pedra.
La ruta es pot gaudir cada dijous a les 18 h. El lloc de trobada se situa davant l'o cina de turisme de
Cadaqu s (darrera bar Casino), al Carrer d’es cotxe nº 1.
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é

fi

è
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Preu per persona: 15 €.
Aforament limitat.
Per reservar, cal trucar al: +34686492369 (Merc Donat)

Propostes artístiques
ESCARTEEN SISTERS
1 de Julio a les 19:30h Escola Caritat Serinyana
Una de les propostes més originals i fresques de l'actual
panorama musical és aquest duet que viatja per la sonoritat d'una
manera orgànica, barrejant instruments clàssics (violí i violoncel) amb
les seves veus, creant uns directes de temes propis, purs, potents i
d'una sensibilitat exquisida. Aquest duet jove i revelador presenta el
seu primer disc, que porta el seu mateix nom, Escarteen Sisters, un
primer àlbum de composicions pròpies i algun arranjament de temes
emblemàtics.
Guanyadores del Primer Premi de Música Acústica de
Barcelona 2017, han participat en nombrosos festivals tals com:
Festival (a)phònica, Festival BarnaSant, Kaustinen Folk Festival de
Finlàndia o el Zap Festival de Bolonya, Itàlia, entre d'altres.
La façana modernista, amb més de cent anys d'història, de l'escola Caritat Serinyana de Cadaqués, serà l'emplaçament triat
per obrir la segona edició del Festival Indrets, que tindrà lloc l’1 de Juliol a les 19:30 h.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1-hpxmGYwesGfxooD2Nw9WdwB4IxA1ODN?usp=sharing

KÁLON

2 de juliol a les 19:30h Escola Caritat Serinyana
Kálon, és una paraula grega, que
interna, i és just el que transpira aquesta
pel cantant i compositor Omar Aguilar,
formació trio, per Bruno Millán al violí i
percussió.

signi ca bellesa
formació creada
acompanyat, en
Eldys Vega a la

Un projecte fresc i brillant, de composicions pròpies i
algunes re-interpretacions, ple de ritmes llatins com la
rumba, el bolero o el folklore andí, acompanyades per
ritmes més moderns com el funky, el reggae o les balades.
Aquest amalgama de ritmes s'entrelliguen formant
l'estructura de la formació creant un llenguatge propi que
sedueix i et convida a ballar.
La façana modernista, amb més de cent
anysd'història, de l'escola Caritat Serinyana de Cadaqués,
serà l'emplaçament triat pel Festival Indrets per dur a terme
aquest concert que tindrà lloc el 2 de Juliol a les 19:30.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1MANUFmf5p8BcR3USyrVkY1C-s52EuHXw?usp=sharin

MIREIA PLA i FERNANDO SALINAS

9 de juliol Mireia Pla i Fernando Salinas a les 19:30h Sa Plaça
El duo format per Fernando Salinas i Mireia Pla sorgeix
de les ganes d’explorar noves sonoritats a través de l’acordió i el
violoncel. En aquest projecte elsmúsics dialoguen en plena
llibertat entre la música escrita i la improvisació. Interpreten
temes originals i composicions d’altres autors, mesclant estils
com el tango, música klezmer o cumbia.
Pel que fa a la trajectòria individual, els dos músics han
actuat en diverses formacions en sales de concert com
l’Auditori, el Liceu, la Sala Mozart i el Teatre Principal de
Saragossa, Auditori Baluarte (Pamplona) o el teatre de la Latina
de Madrid, entre d’altres.
El concert tindrà lloc el 9 de juliol a les 19:30 h. a Sa Plaça
dintre del casc històric de Cadaqués.

fi

Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1MTELlZO3rBNF5_dER6b2e7jrBWnspxkc?usp=sharing

QUATRE

10 de juliol a les 19:30h Sa Plaça
Les veus de Manon Chevalier i Natacha Kanga,
acompanyades pel guitarrista i compositor Joris Ragel, fan les
delícies d'aquesta formació. Un trio que viatge i experimenta
amb les sonoritats acústiques, posant al límit i jugant amb els
diferents universos musicals. El Jazz i el folk es troben en les
seves composicions, tímbriques i vibrants, harmonitzant amb
singularitat en l'ús dels instruments, veus i guitarra fugen de
les etiquetes convencionals i obren el camí a nous
llenguatges.
El concert tindrà lloc el 10 de juliol a les 19:30 h. a Sa
Plaça dintre del casc històric de Cadaqués.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1JA7GpLq38OeGN97obHYzWoJTl_omoGwP?usp=sharing

AB3

30 de juliol a les 19:30h Port Lligat
AB3 és el projecte personal, en format trio, del músic i
bateria de Cadaqués, Agustí Borrell.
Un projecte que compte amb la col·laboració de dos
elegants talents de l'escena jazzística de Catalunya, Luis González
al piano i Pedrito Martínez al contrabaix.
Tres músics que s'ajunten per fer sonar un repertori, tant
de peces originals com adaptacions de mestres del jazz. El seu
directe és un viatge sense fronteres que fusiona el jazz el blues i
el funk, amb tocs mediterranis. Un llenguatge singular i propi,
fruit de la genialitat dels tres artistes, però amb la personalitat
pròpia que caracteritza, una de les gures actuals més rellevants
que a donat el poble de Cadaqués, Agustí Borrell, "el ll que es
formà al costat del seu pare Tasio Borrell".
El concert tindrà lloc el 30 de juliol a les 19:30 h. a la Platja
de Port Lligat.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/14WLYhmKl5JEc707f31BCR3a5dQusOTcg?usp=sharing

ATHRODEEL

31 de julio a les 19:30h Port Lligat
El siríac, és un dels llenguatges escrits més antics de Síria. En
siríac, Athrodeel vol dir 'la meva terra'. Amb aquest nom s'identi ca
el duet de músics format per Ahmad Diab (guitarra) i la soprano
Aseel Massoud, una parella d'artistes sirians que formen part de
l'orquestra del liceu de Barcelona.
Amb la seva música, l'Ahmad i l'Aseel volen transmetre
l'enorme riquesa cultural del seu país. Athrodeel, és una
espectacular proposta musical plena de tendresa i sensibilitat, un
paisatge sonor que ens endinsa en les músiques Syries orientals
d'arrel. Un viatge d'anada i tornada on con ueixen ritmes
tradicionals Syrians amb esquitxades de amenc i guitarra clàssica.
El concert tindrà lloc el 31 de juliol a les 19:30 h. a la Platja de Port
Lligat.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1OiMgkJIgzSXbw2cqOy1GzKE-FdmOAP48?usp=sharing

BOFIRAX

5 d’agost a les 19:30h Sa Cueta
Bo rax ens proposa una electrònica líquida,
meticulosa i plena de detalls que ens submergeix a través
de loops de guitarra, sintetitzadors i veu, en el seu món
personal i oníric. A nals de 2018 va publicar Ephemeral, el
seu àlbum debut, ple de cançons intimistes per a orelles
despertes. Un projecte que el catapulta, actuant a festivals
com el BAM, Primavera als Barris, Manrusionica o
l'ARTeNOU, entre moltsaltres.
Bo rax ha compost també peces sonores per a
instal·lacions d'artpel Sónar +D o CCCB, entre altres i
bandessonores per a curts i llargmetratges.
Després d'arrencar 2021 participant amb un Remix al
nou disc de Seward "WePreferTwo" i la publicació de
"SlowlyThroughYouth", la bestial col·laboració amb The Bird
Yellow, ara presenta "Decades", un nou EP que parla del pas
del temps i de com aquest ens afecta personalment.
El concert tindrà lloc el 5 d'agost a les 19:30 h. a la platja de Sa Cueta de Cadaqués.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1vKIX2_VBrtzvXG53nD5euB4ZerjiHyiQ?usp=sharing

6 d'agost a les 19:30h Sa Cueta
Compositor i guitarrista en D'Callaos. Veu i guitarra a De
la Carmela. El seu so beu del amenc, el rock andalús dels 70 i
el folklore llatino americà. Comença a fer els primers passos
com a cantautor de la mà de grans poetes actuals com José
Manuel Díez, Iñaki C. Nazabal o Raúl Parra. Després de cinc
discos d'estudi i un autoproduït, ens presenta "SANGRE DE
GALLO CANTOR" el seu primer disc en solitari, que a produit
conjuntament amb el gran Pedro Javier González (Guanyador
d'un Grammy a la millor producció amb Manolo García). Un
disc ple de matisos que canta a la vida des del cor. Folk,
amenc i rock es fusionen amb pinzellades d'aires llatins, per
crear un estil propi a on s'hatingut en compte cada detall.
El concert tindrà lloc el 6 d'agost a les 19:30 h. a la
platja de Sa Cueta de Cadaqués.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/12zAp5AMz2DbE-lGP0iGowYv47-gMqr_9?usp=sharing
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DANIEL FELICES

PABLITO

13 d’agost a les 19:30h Placeta de la creu
PABLITO és el projecte personal del músic
colombià Juan Pablo Duran. Un projecte que ha anat
madurant en multitud d'espais en el seu camí. La seva
música és una sutil barreja de ritmes llatins com el
bolero, la cúmbia o el son, aromatitzades amb, reggae,
funky i Rock. Un mestissatge fresc que ens conviden a
descobrir el bo i millor dels ritmes caribenys.
El concert tindrà lloc el 13 d'agost a les 19:30 h. a
la Placeta de la Creu dins el casc històric de Cadaqués.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://
drive.google.com/drive/folders/
1lJ9cegjNBemd_PRCACj8pt6VWiEv9kiq?usp=sharing

IRIS DECO

14 d'agosta les 19:30h Placeta de la creu
Iris Deco és el projecte en solitari de la cantant de
Navarcles Júlia Collado, acompanyada als teclats del músic,
multidisciplinar, Bru Ferri.
"Golden" és el nom del disc de debut , que de cap de les
maneres podria haver portat un títol més adequat. Iris Deco
rellueix en totes les direccions, fent gala d'un estil totalment
propi que es mou de forma extremadament elegant entre el
Soul i el R&B. Un debut que ha begut de moltes in uències
musicals però que al mateix temps està marcat per la veu
inconfusible i genuïna d'Iris Deco, que guia cadascuna de les
cançons amb una personalitat difícil de retreure. Per a la
producció de Golden, Iris Deco ha comptat amb Ferran Palau i
amb b1n0, que han acabat d'arrodonir una proposta que resulta
reveladora. Un disc que arriba en el moment just amb fermesa,
que impacta i sedueix.
El concert tindrà lloc el 14 d'agost a les 19:30 h. a la Placeta de la Creu dins el casc històric de Cadaqués.

fl

fi

Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1qAk4jcW6P9Lzu5A7Ehh9YUD6-X06c8QA?usp=sharing

SERGI ESTELLA

19 d'agost a les 19:30h Plaça 1 d’octubre
Sergi Estella és el oneman band (home orquestra) de
Rubí que toca la bateria amb els peus mentre rasca instruments
fets per ell mateix, com ara una escombra elèctrica o una
guitarra que raja vi.La música de Sergi Estella beu d’estils com el
blues i el folk, riffs estripats i ritmes pantanosos interpretats amb
instruments casolans, aconseguint un llenguatge autèntic i únic.
Després de la gran rebuda del seu primer treball “Ho superes i
et fots” (2017), un disc impregnat d’un humor àcid i a vegades
absurd, actualment Sergi Estella està presentant el seu segon
àlbum “BloodLikeWine” (2021), deu cançons també a les
acaballes del blues i el folk, aquest cop si, en anglès. No us
podeu perdre el directe de Sergi Estella, un directe sorprenent,
explosiu i únic, un oneman band amb totes les lletres que no
deixa a ningúindiferent.
El concert tindrà lloc a la plaça 1 d’octubre de Cadaqués
el 19 d'agost a les 19:30h.
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/
drive/folders/1w8A19YpF7QeI99N0J6sL939RHj4WZxxO?
usp=sharing

DE LA CARMELA

20 d'agost a les 19:30h Plaça 1 d’octubre
El projecte De La Carmela neix el 2014 presentant-se
amb força en el panorama musical barceloní. La melismàtica
veu de Queralt Lahoz i el toc inconfusible de Daniel Felices
s’uneixen per construir un veritable duo tribut a l’elegància i
la bellesa. De forma artesanal, recuperen cançons
d’intèrprets tant dispars com Mercedes Sosa, La Lupe,
Atahualpa Yupanky, Roberto Grela, Héctor Lavoe o Violeta
Parra. En els seus concerts es forja el cant a la pena, a la lluita
i a l’alegria. Les arrels del seu so s’alimenten del jazz, el
bolero, el amenc i el son. El trajecte artístic de De La
Carmela és breu però intens, ja que han recorregut in nitat
de sales de mitjà i gran aforament a Catalunya i Espanya
(Sala Bikini, Salamandra, Nova Jazz Cava, Cotxera Cabaret...).
El maig del 2016 va sortir a la llum el seu primer disc,
Libranza, produït per ells mateixos. En l’actualitat treballen en
la creació del segon disc amb composicions pròpies.
El concert tindrà lloc a la plaça 1 d’octubre de Cadaqués el 20 d'agost a les 19:30h
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/16Y7LxhG3B-1x8P5y0SDau0GSc3ZnYtGr?usp=sharing

PLAYBACK MARACAS

27 d’agost a les 22:00h Sala l’Amistat
Amb el seu àlbum debut "Playback Maracas & The
Electronic Moon Orchestra" van aconseguir conquerir
festivals com el Sónar, Primavera Sound, Vida, Eurosonic,
entre d'altres. Demostrat àmpliament que són capaços
de fer-nos ballar amb la seva electrònica orgànica, segell
propi de la casa.
Els seus directes potents on els samples, però
sobretot els instruments orgànics, saxo, bateria, guitarra i
teclats, atrapen al públic en un viatge per sons hipnòtics,
veus distorsionades, momentspostrock i cadències
electropicals.
Un espectacle immersiu de projeccions, so i llum
on la festa està garantida.
El concert tindrà lloc a la Sala l'Amistat de Cadaqués, el
27 d’agost a les 22:00h. Entrada 5€
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/1N5M4meIB3WDK6KmzdqxjOllCjrBhLXf9?usp=sharing

MISBEHAVING

27 d’agost a les 23:30h Sala l’Amistat
A la missBehaving la música sempre
l'acompanya allà on va. Les seves sessions són tota
una de nició de l'eclecticisme: pop, soul, rock, afro
beats, disco, electro... sense deixar de banda aquell
toc vintage tropical que tant la caracteritza. A
Barcelona se l'ha vist posant música a l'All those Food
M a r ke t , a l s Pre m i s G a u d í , a l S o h o H o u s e , a
l'Abaixadors 10, al Razzmatazz, a les festes de Hey
Studio i el Col·lectiu Creative i en in nitat
d'esdeveniments corporatius, fashion shows i
estrenes.
El concert tindrà lloc a la Sala l'Amistat de
Cadaqués, el 27 d’agost a les 23:30h. Entrada 5€
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Enllaç amb fotogra es del grup: https://drive.google.com/drive/folders/11-rn0Opy-f2Lwo4IVq65A5aBFLVdOotH?usp=sharing

www.festivalindrets.com

SERVEI DE PREMSA

Per més informació:
COMEDIA sl - www.comedia.cat
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Premsa Fes val:
Oriol Galgo i Pedragosa T. 600 93 86 86 oriol@comedianet.com
Premsa Girona:
Paula Pairó T. 671 70 84 76ppairocortada@gmail.com

