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THE BIRD YELLOW

Guitarra, veu, paraules i silenci. Aquests són els elements amb els que
juga aquest jove barceloní amb nostàlgia d’altres èpoques i altres mons. 
The Bird Yellow és el projecte musical en solitari del cantautor Gerard Vidal 
Barrena.

El 26 de gener de 2018 va sortir a la venda el seu sorprenent àlbum debut Little 
Kids. Onze temes que recullen el moment vital d’aquest músic: l’interval entre la 
infància i l’edat adulta.

Roses In The Sand és el primer single de l’àlbum i amb només una setmana la 
cançó va arribar al número 23 dins la llista de Spotify dels 50 temes més virals 
d’Espanya, i amb menys d’un més ja comptava amb més de 100.000 
reproduccions.

https://open.spotify.com/artist/00WRSyIpev9qKuToWNFK2c?si=8Zes0UL3Tp-idyzIw_gG8A
https://www.instagram.com/thebirdyellow_
https://www.facebook.com/thebirdyellow
https://www.youtube.com/channel/UCKLEC6aPuND0SoQVRMUZQ4Q


En Joan Queralt és un artista que combina múltiples estils. 
Després de treure “I Miss the Waves” (RHRN, 2013) i “Welcome Home” (RHRN, 2015) va decidir 
unir-se a The Seasicks per gravar conjuntament “Time Made of Sand” (La Cupula Music, 2017)  
i el seu últim disc “Purple Cannon” (La Cupula Music, 2018).

D’en Joan Queralt s’ha destacat la cura que posa en cadascuna de les seves composicions i la 
capacitat que té de fer coses inversemblants amb la guitarra, arribant a expressar amb ella tant 
com amb la seva veu.

Per si no fos poc, ha pujat a alguns dels escenaris més importants del nostre país, sol o amb la 
seva banda, com la Sala Apol·lo, Razzmatazz, El Gran Teatre del Liceu, Moby Dick, participar en 
festivals com El Grec, Festival Gigante, ERA Festival, Petits Camaleons, Músiques Sensibles, 
Festival Actual o Festival dels Jardins de Pedralbes i d’haver telonejat a artistes internacionals 
com en Noah Gundersen, Ludovico Einaudi, This Wild Life o The Picture Books entre altres.
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ROSTER

JOAN QUERALT & THE SEASICKS

https://open.spotify.com/artist/1RinSEURw1tx2DlUtzz01f?si=7T1dRNA_SpmVrjQhK_j1LQ
https://www.instagram.com/jqueraltmusic
https://www.facebook.com/jqueraltmusic
https://www.youtube.com/channel/UCQHlXn1cEYc_CFVnbbRyHTw


ROSTER

BOFIRAX

Bofirax és un projecte musical que va començar a finals de 2014, en el que 
Adrià Serarols barreja l’electrònica amb sons orgànics per crear diferents 
paisatges i ambients sonors, on la guitarra hi afegeix un toc personal, 
acompanyada de percussions aquàtiques. La música de Bofirax és plena de 
detalls minimalistes i és esculpida minuciosament per aconseguir les textures 
adequades.

Algunes actuacions rellevants han estat:
Manrusionica | ARTeNOU | Ameba Parkfest | FADE Festival | Peacock Rubí Art 
Festival | Festival Salt Mortal | Sala Barts | Antiga Fàbrica Estrella Damm | Sala 
Apolo.
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https://open.spotify.com/artist/6qn9TTqba16f89vnHhuKd3?si=lnSmZe7jR_W80hSgLyBYEA
https://www.instagram.com/bofirax/
https://www.facebook.com/bofirax/
https://www.youtube.com/channel/UCyd166kzh2DYrlcrIYkdzzg


Albert Lax inicia ara el seu periple musical amb  The Deepest String (2017, 
Hidden Track DIY) i la nau que el transporta està constituïda per centenars de 
restes de naufragis musicals. La brisa del Pacífic l'empeny endavant en talls 
com Sun Comes Early, Where She's Going, i la deliciosa coda vocal del tema 
inicial Yourself.

Els horitzons amplis d’acústiques i pianos, en acqua alta, inunden els solcs de 
Getting Dark i Birds. La veu de Lax, increïblement madura per la seva edat, 
desprèn aromes dels grans cantants dels 90, però sense aquelles estridències 
a vegades massa hedonistes. Lax sap convèncer sense necessitat d'exhibir-se 
recordant, a voltes, al primer  Rufus Wainwright (Footseps) o, en els temes més 
acústics i desprenent un salnitre vellutat amb ressons i vibracions, a  Jeff 
Buckley (Grund). Menció especial mereix la producció a càrrec de  Victor 
Valiente (Standstill, Mi Capitán, Sidonie) que aporta un coneixement musical 
oceànic que va des de la psicodèlia anglesa al classicisme rock dels setanta, 
amb un especial mim per l'aparell vocal i el cos de guitarres entrellaçades amb 
el piano.
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ROSTER

ALBERT LAX

https://open.spotify.com/artist/41YdwknTTNaB0zDTWwt7tu?si=L77Uqa3gTnyUaccUneeHIw
https://www.instagram.com/albert_lax/
https://www.facebook.com/albertlaxmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCFftiyalKD0eQ8oJXtCWy5A


Olympic Flame neix a Barcelona a la fi de 2014 fruit de la curiositat i 
de la necessitat imperiosa de mirar cap al cel nocturn i intentar 
trobar respostes al llarg del viatge. 

Format per Adriana Lorenzo (cello, piano, sintes), Ignasi Canals 
(bateria), Marc Cuscó (baix i sintes) i Josep Comas (guitarra i veu) - 
que a més també formen la banda Olivemoon - inicia la seva 
trajectòria en el 2016 amb ‘Olympic Flame EP’, on parlen sobre les 
forces que ens uneixen, les que ens separen, les distàncies, ja 
siguin curtes o llargues que hi ha entre nosaltres i el que busquem, 
la calor de les nostres il·lusions o la foscor i el fred del nostre interior 
més fràgil, esperant omplir amb pols, la immensitat que ens envolta.

Després del seu pas pel Primavera Sound 2018 van decidir tancar-
se a l’Estudi per crear un nou EP que sortirà a principis del 2019.
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ROSTER

OLYMPIC FLAME

https://open.spotify.com/artist/4UwaXHDTLKd4SNXuwoLFh9?si=LHitGixORuOyuFnkzoLtKQ
https://www.instagram.com/olympicflameband/
https://www.facebook.com/olympicflameband/
https://www.youtube.com/watch?v=XZj7YvScbQk


La banda barcelonina Julieta Jones presenta PARKOUR NIGHTS. Un nou treball 
en el qual exploren paisatges sonors i estats emocionals.Es reinventen per fer 

un gir de 180 graus al so al qual ens tenien acostumats.

PARKOUR NIGHTS és el treball més eclèctic de la banda fins al moment. 
11 temes, molt diferents entre si, interpretats i entesos sota un mateix prisma que ens 

arrossegaran des de la malenconia fins al costat més festiu de la banda. 

Oblida't del que coneixies fins ara de Julieta Jones… 
i prepara't per endinsar-te en la seva faceta més personal.
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ROSTER

JULIETA JONES

https://open.spotify.com/artist/15rlZLVZaBCGCD6jnIYfbg?si=qqSJBSFVQ0yxF-MfCEmApg
https://www.instagram.com/julietajones/
https://www.facebook.com/julietajones.music
https://www.youtube.com/user/julietajones
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