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LA PUÇA

COI ELS MONTGRONS

MÚSICA TRADICIONAL / FOLK

VERSIONS TRADICIONALS

La Puça és un grup de 7 components de la Bisbal d’Empordà que els podríem catalogar 
com a FOLK FESTER. La seva sonoritat passa per la música tradicional irlandesa fins al Rock. 

Al 2019 la Puça va celebrar el seu 10 aniversari sobre els escenaris i durant aquesta  
trajectòria ha editat 3 discs, l’últim d’ells La vida en colors.

És grup de versions de cançons populars de cançons tradicionals catalanes i temes de 
taverna.
Aquesta banda la formen set components amb una base d’instruments acústic i una secció 
de vents a la catalana amb la gralla, tenora i saxo baix.

Entre el seu repertori també trobem peces com Rondes del vi, Collsacabra, A collir  
pebrots, Lola la Tavernera, El monstre de Banyoles, La gallineta i d’altres.

https://bulaku.com/la-puca/
https://bulaku.com/coi-els-montgrons/


LA COIXINERA

ALAIRE

FOLK

FUSIÓ MULTICULTURAL

Grup de música folk nascut a Mataró l’any 2001 combina melodies tradicionals amb  
sonoritats i ritmes propers al rock. Amb els anys La Coixinera ha esdevingut un dels  
principals referents del folk català, amb el subtítol de Companyia de Saraus, ha publicat 
diversos enregistraments, el darrer, Tenim i Tindrem (segell microscopi-2020)

La unió fa la força, diuen, una recepta que s’han fet seva les components del quartet Alaire. 
Després d’haver compartit diferents projectes a cavall entre Irlanda i Girona, el 2018 quatre 
artistes -Tara Badoom, Celia Olivera, Dèlia Deluna i Júlia Sols- creen la formació amb ganes 
d’experimentar i trobar nous ingredients. El plat final és un d’aquells de cuina fusió, amb 
elements de rumba, el toc picantó dels ritmes llatins, el sabor clàssic del folk celta i l’alegria 
gustosa del flamenc. Una mescla heterogènia originària de Catalunya, Andalusia i Irlanda. 

https://bulaku.com/la-coixinera
https://bulaku.com/alaire/


TODOS LOS GATOS SON PARDOS

The FUNK POWER STATION

RUMBA CATALANA

SOUL/ FUNK / DISCO

Noël Meya serà l’encarregat de donar vida al Gato Pérez, acompanyat d’un grup de músics 
 d’àmplia experiència i amb col.laboracions de figures reconegudes. Noël Meya és un  
músic del barri de Gràcia, fill d’una família de músics i rumberos, molt identificat amb el Gato 
Pérez.

The Funk Power Station és una banda empordanesa formada per 12 músics que va néixer 
el 2018 amb l’objectiu de fer homenatge a les grans formacions i artistes de la història del 
Funk, Soul, Disco i Rhythm&blues . Els concerts d’aquesta “Big Band”, es converteixen en 
una gran festa, on afronten de manera incansable, la missió de disparar dosis de Funk,  
Disco & Soul a cada concert.

https://bulaku.com/tribut-homentatge-a-gato-perez/
https://bulaku.com/the-funk-power-station/


BRASS THE GITANO BAND

THE ROCK’N’ROLL BROTHERS

MÚSICA DE CARRER

ROCK AND ROLL

La proposta musical de brass the gitano band, és el de format de música de carrer d’una 
potent brass band que barreja el so de la festa popular (des de el pop català més actual 
als clàssics de tots els temps) amb els ritmes més moderns que ens han arribat d’altres 
cultures (balcànics, klezmers, funkys...), que aconsegueixen un divertit mestissatge com a 
resultat, i animat per un actor que ens ajuda a reinterpretar i ballar els temes proposats.

El Quartet format per Carles Sendra, guitarra i veu, Adrià Castells, baix, Albert Such, guitarra 
i veu, i Toni Molina, bateria, formen Rock’n’Roll Brothers, disposats a fer-nos ballar amb les 
seves covers de clàssics del rock’n’roll dels 50s i 60s!.

https://bulaku.com/brass-the-gitano-band/
https://bulaku.com/the-rocknroll-brothers/


ANIMAL SHOW – ANIMAL DJ

CELTIC DJ’S

MÚSICA DE CARRER RUMBA / ROCK / POP

ROCK AND ROLL DISCO / FESTA MAJOR

Animal dj és una de les grans propostes artístiques en format discjòquei a l’escena  
alternativa i festiva Catalana. Consolidat durant aquests 10 anys de trajectòria pels finals de 
festa major de totes les contrades.
Animal Show un plus per la vostra festa! Amb dos animadors per tota la durada de la ses-
sió, book fotogràfic, pluja de confeti, pluja de regals, polseres fluorescents, balls i animació 
constant amb sonades coreografies. Molt de micròfon i tota la interacció amb el públic.

Coneix les seves veus, els seus càntics, els seus balls... I és que el seu eslògan “Hurrey! 
(visca!)” ho deixa tot força clar. Pel que fa al seu repertori es basa  principalment en la  
barreja de temes que fa dècades que no sonen amb els que sí que sentim a tota hora per 
la ràdio. Serem protagonistes si al matí, tarda o nit ens requeriu.
#quenofaltimaideres

https://bulaku.com/animal-show/
https://bulaku.com/celtic-djs/
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