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Incor & Littel B
FITXA TÈCNICA

Membres:
Albert Señé Molist, MC
Marc Bermúdez Mercader, MC
Iván Cortés Segura, beatboxer
Mane González Risquez, MC

Contacte: 93 883 24 30
Mail: incorylittelb@gmail.com
Web: www.soundcloud.com/incor-littelb

DESCRIPCIÓ

Es defineixen com a MC, és a dir, 
cantants de rap, que creen a la 
seva manera, sense emmirallar-
se en ningú. Tenen entre 17 i 20 
anys, però també tenen les idees 
molt clares: volen aprendre i tenir 
una personalitat pròpia. Canten 
en castellà, i un dels seus somnis 
és també poder arribar a gent de 
Sudamèrica o de “fora de Catalun-
ya”. 



#Incor & Littel B

Què feu els Incor & Littel B?
No som un conjunt musical, sinó d’MC, és a 
dir, cantants de rap. A més, ho fem molt al 
nostre rotllo, independents de tot, tal i com a 
nosaltres ens agrada. Ens gravem nosaltres 
mateixos a casa, sense pensar en els altres, 
ni basar-nos en ningú. A la nostra manera. Fa 
gairebé dos anys que cantem en conjunt i des 
de fa poc som tres. Així tenim més força i més 
varietat.

Com feu els temes?
Fem cançons en conjunt els tres junts, o un 
en solitari mentre els altres li fan els coros, o 

ens ho repartim dos i dos... Podem variar molt. 
Quan fem un concert l’ordenem molt bé pen-
sant que quedi repartit, que no canti més un 
que els altres. Ens agrada ser un conjunt tota 
l’estona. 

Per què vau decidir ajuntar-vos?
Ens vam conèixer quan jo (Albert) volia co-
mençar a fer concerts. Les cançons que tenia 
aleshores no tenen res a veure amb les que 
tinc ara. Em vaig començar a animar a en-
senyar el que feia a la gent però no coneixia 
a ningú que fes rap. Vaig conèixer en Marc i li 
vaig preguntar si em podia fer els coros en un 



concert a la Jazz Cava, i així ho vam fer. Li vaig 
dir dos dies abans del concert, em va dir que sí, 
ens vam reunir el dia abans, vam assajar tot el 
dia, i el concert va sortir molt bé. I des de lla-
vors vam anar seguint. Jo abans havia estat en 
un grup però ara em sento molt més identificat 
amb el que faig. Tot va agafant forma. 

Què voleu transmetre?
Bàsicament la nostra vida, el dia a dia, el que 
vivim nosaltres, la nostra manera de pensar. 
Ens sincerem a l’hora d’escriure. 

Per exemple...
La majoria són problemes personals que com 
que no els traiem amb ningú, doncs ho fem a 
l’hora d’escriure. Són problemes amb que qual-
sevol persona es pot sentir identificada, és una 
manera d’arribar a la gent. 

Què n’espereu de tocar al VICSONA?
Que la gent s’ho passi bé una estona i nosal-
tres també, gaudir com fem sempre, i si d’aquí 
surten més oportunitats i més coses, millor. 
Nosaltres encantats de la vida. 

Ho feu tot a la vostra manera, però teniu refe-
rents a l’hora de crear?
Escoltem molta música, abans sí que teníem 
algun MC que l’escoltàvem molt, però fa un 
temps que escoltem de tot, i no només rap sinó 
altres tipus de música. Tot és cultura i aprens 
molt més. Inconscientment, si sempre et guies 
per una persona t’acabes volent tornar com 
ella, i has de ser tu mateix. 

Teniu reptes?
El repte principal és que ens escolti la gent que 
li pot interessar el que diem. I gent de fora. Sa-

bem que hi ha gent de Vic i de l’entorn que ens 
escolta, però seria interessant saber que has 
arribat a gent de Sudamèrica o de fora de Ca-
talunya que no els coneixes de res. L’objectiu 
principal és aquest i el de desfogar-nos nosal-
tres. 

Sempre canteu en castellà?
Sí, no ens identifiquem gaire cantant en català. 
Sempre hem escrit en castellà, tot i que hem 
escoltat i escoltem alguns grups en català, 
però no ens hi sentim tan còmodes. No és lo 
nostre, ho tenim claríssim. 



Frank Jimzzi (Rap Group)
FITXA TÈCNICA

Membres:
Frank Jimzzi, electro hip hop
Snoop Youssi, electro hip hop
Roddy Kantero, electro hip hop

Contacte: 632 88 51 02
Mail: frankefe2@gmail.com
Web: www.soundcloud.com/frank-jimzzi

DESCRIPCIÓ

S’han ajuntat només per poder ac-
tuar al VICSONA. Es fan dir Frank 
Jimzzi, Snoop Youssi i Roddy Kan-
tero, i viuen pel hip hop, tot i tenir 
entre 16 i 19 anys. Tenen orígens 
molt diversos (Nigèria, Alemanya i 
Colòmbia), fet que els porta a can-
tar en llengües diferents. Només 
necessiten un micro, una base i un 
escenari. 



#Frank Jimzzi (Rap Group)

Vosaltres, en el fons no sou un grup...
No, no tenim cap grup, l’hem muntat expressa-
ment pel VICSONA. Perquè en els grups sempre 
hi ha problemes. Ens dediquem a això per no 
perdre el temps en coses que no siguin interes-
sants. Cantar té un bon futur i aprens cada dia 
coses noves. Ajuntar-nos pel VICSONA pot ser 
una oportunitat per demostrar el que som. 

I què sou?
Les cançons poden ser de diferents tipus, 
sobre el que ens passa pel cap. Nosaltres fem 
hip hop i ja està. En realitat és electro hip-hop, 
perquè cantem amb el micro sobre una base. 
No som un grup, però en Frank porta gairebé 
quatre anys cantant i a tots ens apassiona la 
música des de petits.  



Heu fet concerts?
Sí, fins i tot n’hem fet un a Suècia. Va ser una 
experiència, hi vam anar amb el cole, i vam 
descobrir què era actuar davant de gent. Vam 
actuar en una cuina però ens va sortir bé. El 
meu primer concert (Frank) va ser a l’institut 
Jaume Callís el 2010, vaig cantar amb una noia 
que es diu Núria Graham i ens va sortir molt bé. 
A l’escola som els únics que cantem hip hop, 
la resta fan música amb guitarres, piano i tot 
això, i a nosaltres no ens agrada la música així.  

Què voleu transmetre a l’escenari?
Felicitat. Volem que al públic li agradi el que 
fem, això és el més important. Si al públic no 
li agrada una cosa, no fa falta que et molestis. 
Per suposat el primer és cantar bé, al públic 
sempre li agraden les cançons bones. 

Què n’espereu del VICSONA?
Que surtin més concerts, que ens coneguin. 

Us fixeu en algú a l’hora de fer cançons?
Escoltar música és un món. Hi ha molts can-
tants que han començat des de res i ara te-
nen una bona vida. No és pas pels diners, han 

fet una cosa que els agrada i creiem que els 
importa més el que gaudeixen que els diners. 
Viure del què t’agrada és una manera genial de 
pensar i de passar-s’ho bé. 

Us heu plantejat objectius pel futur?
Ser famosos, i gaudir una mica. Fer una cosa 
que agradi i que ens agradi. És com estudiar, 
cada dia has d’intentar fer més per millorar. 
Perquè no hi ha ningú que sigui el millor, per 
molt que ho digui ell, no hi creiem en ser mi-
llors, creiem en el nostre objectiu i prou. 



Disease
FITXA TÈCNICA

Membres:
Pau Vancells Lujan, bateria
Àlex López, baix
Roger Rodríguez, guitarra i veu
Pol Soriano Baurier, guitarra i veu

Contacte: 93 888 78 17
Mail: diseasegrup@gmail.com
Web: www.youtube.com/user/disease-
grup

DESCRIPCIÓ

Fins fa dos mesos feien hard rock 
metal. Després de gravar la seva 
maqueta tot ha evolucionat més 
cap al metal. Als Disease sempre 
els ha costat definir-se amb una 
de les branques del metal però les 
cançons noves s’acosten més al 
power metal. Fa dos anys es van 
inscriure al VICSONA. Aquest any, 
després d’haver treballat i invertit 
temps i diners en la maqueta, van 
decidir tornar-se a presentar. 



#Disease

Us posaríem a la casella del power metal. 
Quins referents musicals teniu?
Diríem que ens diferenciem perquè toquem un 
metal obert que creiem que pot agafar tam-
bé un públic que no estigui familiaritzat amb 
aquest estil. En quant a referències interna-
cionals, en composició ens han influenciat els 
Maiden (tot i que cada vegada menys) o grups 

més power com ElvanKing o Hammerfall. Pels 
coros ens estan inspirant molt grups de power 
metal. També tenim com a mirall els tops del 
trash metal. Ens agrada el metal però amb un 
sentit molt ampli. Disease es troba en punt 
ambigu perquè no se’ns considera ben bé me-
tal però tampoc som hard rock. Estem al mig.



Com ha evolucionat el grup des dels seus 
inicis al 2009?
Actualment quedem dos dels que vam co-
mençar. El grup va ser una eina perquè apren-
guéssim a tocar la guitarra. Era un grup on 
apreníem a base d’anar fent covers. Llavors 
t’animes i comences a fer una cançó teva i vas 
evolucionant. Ningú de nosaltres ha estudiat 
música i hem anat fent proves fins que hem 
trobat el que buscàvem. Quan hem cregut que 
començàvem a adquirir la nostra personalitat 
musical ens hem decidit a gravar.  

Satisfets del resultat d’aquesta gravació 
recent? 
Fa uns anys vam fer una gravació al Mas de 
Bigues i no n’estem massa contents del resul-
tat. També havíem  gravat una altra cançó amb 
un col·lega. L’estiu passat vam començar a 
pensar en gravar. Després d’estudiar diverses 
opcions vam optar per gravar amb l’Axel Sierra 
i estem contents del resultat. Ens ha ajudat 
molt a acabar de polir els temes i molta gent 
ens comenta que sona bé. Si haguéssim tingut 
més pressupost hauríem fet un CD. La nostra 
idea és fer servir la gravació per participar a 
concursos, buscar concerts... 

I després del VICSONA com encara el futur 
Disease?
El 30 de març tenim previst el primer concert 
a Barcelona. Serà  a la sala Becool. A partir de 
llavors tocarà moure’ns per enviar la maqueta 
a tants llocs com puguem i a veure si la pro-
posta agrada. Volem trobar tantes coses com 
ens sigui possible i començar un estiu amb 
almenys un parell de concerts al mes. 

Com està el panorama metal a Catalunya?
A Catalunya hi ha més grups dels que sembla 
però se’n parla poc. Pel que fa al públic aquest 
està bastant consolidat. Els que segueixen 
el metal a Catalunya escolten i es mouen per 
anar a directes. 



Rock a Fort
FITXA TÈCNICA

Membres:
Jordi Sanglas, teclat i veu
Biel López, baix
Roger Rifà, guitarra elèctrica
Anna Sanglas, guitarra elèctrica i veu
Jordi Lladó, bateria

Contacte: 660 131 907
Mail: jordi.sanglas@hotmail.com
Web: www.rock-a-fort.blogspot.com

DESCRIPCIÓ

Sorprèn veure una banda amb 
membres d’entre 15 i 17 anys 
versionant els Beatles, els Rolling 
Stones, R.E.M., o fins i tot Jerry 
Lee Lewis. Doncs és el que fan els 
Rock a Fort, un grup jove que creu 
que “la bona música no passa mai 
de moda”. El VICSONA els brinda 
l’oportunitat de fer el seu primer 
concert “amb cara i ulls”. 



#Rock a Fort

Com descriviu la música que feu?
Fins ara hem anat fent versions de peces de 
rock clàssic, tot i que ara comencem a mirar si 
n’hi ha alguna que podem composar nosaltres. 
Versionem música força antiga, des de la dè-
cada dels 50 fins als 80 o 90. Hem fet diferents 
estils. 

Quan va néixer el grup?
Fa un parell d’anys i mig nosaltres (Jordi San-
glas i Jordi Lladó) havíem tingut un grup que 
es deia Hora Baixa, però abans d’aquest estiu 

el guitarrista va marxar i els altres també van 
anar plegant, així que vam decidir muntar-ne 
un altre. Vam agafar en Biel i en Rifà i llavors 
vam agafar l’Anna, que és la germana d’en 
Jordi. 

Per què teníeu la necessitat de muntar un 
altre grup?
El primer va néixer perquè en Jordi Sanglas te-
nia pensat fer un grup amb cançons antigues. 
Quan ho va dir a alguns companys n’hi va haver 
que van dir que aquesta música havia quedat 



antiquada. Va decidir començar-lo i a en Jordi 
Lladó de seguida li va semblar molt bé. A tots 
ens agradava la música, feia molts anys que 
tocàvem i vam pensar que estaria bé fer-ho. 

Versionar clàssics potser és el que us fa dife-
rents de la resta de grups, oi?
Si, segurament seria això. Aquesta música més 
antiquada el jovent de la nostra edat no se 
l’escolta i realment val la pena tornar-se-la a 
mirar. 

En el fons és l’origen del que es fa ara.
Sí. I la música bona no acaba de passar mai de 
moda. 

Quins grups versioneu?
Jerry Lee Lewis, Els Beatles i altres. De cada 
grup només fem una cançó o un parell tirant 
llarg. Fins i tot fem una versió de la Tina Turner, 
una dels Rolling Stones, una de R.E.M. Fem 
grups molt diferents i anem agafant el que 
creiem més important de cada grup. 

És curiós que sent tan joves us fixeu en 
aquests grups...
Sí, la gent es sorprèn, molta gent gran ens diu 
“m’has fet tornar a sentir jove”. Però això fa que 
el nostre públic pugui ser tant gent jove com 
gent més gran. A tothom li pot agradar aquesta 
música. 

Per què creieu important recuperar-la?
Volem transmetre la bona música, recordar-la. 
És que ara hi ha molta música molt marxosa, 
que vol anar molt de pressa. I la música ne-
cessita tenir més diversitat, que hi hagi altres 
formes. A més, la música d’ara està feta per 
escoltar-la mig any i després no la tornes a 
sentir mai més. Hi ha cançons que realment 
han fet història i grups importants que no són 
recordats. 

Què n’espereu de tocar al VICSONA?
Sobre tot promocionar-nos una mica, venir a 
fer un concert més, i aprendre’n. Anar acumu-
lant experiència. Hem fet concerts de barri, 
però ens fa gràcia fer un concert amb cara i 
ulls. A més, cada nou concert t’obliga a pren-
dre-t’ho una mica més seriosament que no si 
simplement vas assajant. Tenir un objectiu és 
una motivació. 

D’aquesta comarca n’han sortit molts grups 
que han triomfat fora. Creieu que és bo pels 
grups que comencen?
Sí, està bé, perquè la gent es fixa més amb 
Osona. És una motivació, perquè saps que hi 
ha gent que ha partit des del mateix punt que 
tu, i no ho veus tan lluny. 



Siracusa
FITXA TÈCNICA

Membres:
Jan Madrenas Girbau, bateria
Ferran Casas Ylla, baix i guitarra
Joan Pallarès Sadó, saxo i piano
Pere Freixa Tió, violí
Joan Rial Serrat, guitarra acústica

Contacte: 608 57 68 14
Mail: siracusagrup@gmail.com
Web: www.siracusagrup.bandcamp.com

DESCRIPCIÓ

A tothom li costa definir la seva 
música. La banda fa una barreja de 
pop, rumba, reggae, jazz... Tots els 
membres parteixen de ritmes dife-
rents (clàssic, jazz, indie...) i d’aquí 
surt Siracusa, una proposta mu-
sical on tots s’hi sentin còmodes. 
Parteixen de dos instruments (saxo 
i violí) i, a partir d’aquí, juguen amb 
la cançó.  



#Siracusa

On arrenca l’aventura de Siracusa? 
En Joan i en Pere van començar al març de 
l’any passat a tocar. Aquest va ser l’embrió del 
grup. Posteriorment ens hi hem anat afegint la 

resta de components. Primer toques per tocar 
però ens van dir per fer un concert a la Festa 
Major de Folgueroles i això ens va obligar a 
posar-nos-hi seriosament. Després dels dos 
primers concerts vam decidir incorporar-hi 
el saxo, fet que ens ha obligat a readaptar les 
cançons. Podríem dir que des del gener tenim 
Siracusa tal i com ho entenem ara.

Què creieu que us diferencia d’altres grups?
El què ens fa singulars és la presència del violí 
i també creiem que hi dóna un toc personal la 
barreja d’aquest amb el saxo. Tenim la base 
més clàssica del rock de guitarra, baix i bate-
ria però també podem jugar amb les melodies 
singulars que donen el so de saxo i violí. L’ús 
d’aquests dos instruments, més associats a 
jazz o música clàssica, ens fan arribar a un 
públic molt més ampli d’edats. 

Fins ara heu gravat quatre temes. Que 
reflecteix més bé el grup, el directe o 
l’enregistrament?
Creiem que el directe i això no vol dir que re-
neguem de la gravació que vam fer perquè ens 
ha servit per evolucionar. Gravar una maqueta 
va ser la manera de treballar i posar-nos les 
piles. En Ramon Ferrer ens va ajudar molt en la 
gravació i els seus consells també s’han re-
flectit en el directe.  Aquella gravació, si la vas 
escoltant, fa que puguis arreglar moltes coses 
que tocant et costa veure: durant la setmana 
escoltes, analitzes i llavors fas els canvis que 



et semblen.  El problema que tenim els grups 
novells, és que per sort o per desgràcia, no ens 
hem pogut escoltar mai en concert. A partir de 
la gravació surten moltes idees.

Quin és el pes de les lletres? I en quin idioma 
canteu?
Cantem majoritàriament en català però ara 
també han sortit algunes lletres en anglès. No 
estem tancats. El pes de la lletra varia, hi ha 
cançons més lentes que estan fetes expressa-
ment per escoltar-ne la lletra. N’hi ha d’altres 
més mogudes i basades en el ritme i la melo-
dia, on la música potser hi té més pes. Costa 
de dir.  En general són lletres de sentiments i 
estats d’ànims. 

I després del VICSONA quins projectes té 
Siracusa?
Anar fent coses i aprofitar el que es posa al 
davant. L’objectiu de tot grup de música pas-
sa per  gravar un CD. Ara mateix això és una 
utopia però també semblava impossible gravar 
una maqueta i ja ho hem fet. La idea és trobar 
concerts periòdicament i esperem que el VIC-
SONA hi ajudi.



N’Osona
FITXA TÈCNICA

Membres:
Núria Sayós, veu
Joana González, contrabaix
Bruna González, saxo
Roger Bosch, piano
Pau Montero, guitarra elèctrica

Contacte: 667 79 60 33
Mail: rogerboschp@hotmail.com
Web: www.nosona.wix.com/nosona

DESCRIPCIÓ

La jove banda N’Osona fa, des de 
fa menys de mig any, versions de 
cançons de jazz, folk, pop i “alguna 
d’ska”. El tret diferencial, i que cri-
da l’atenció, però, és que la forma-
ció no té bateria. Malgrat tot, acon-
segueix adaptar-se les cançons 
originals substituint el ritme de la 
bateria pel del piano, el contrabaix 
o la guitarra. 



#N’Osona

Què feu els N’Osona?
Fem versions de les cançons que ens agraden. 
Fem jazz, alguna de pop, folk i n’hem fet alguna 
d’ska. 

Versions adaptades als instruments que 
toqueu...
Sí, i el que ens diferencia és que no tenim 
bateria, però ens en sortim prou bé. Pensem 
que no cal tenir bateria per fer música. La gent 
de vegades creu que un grup de música ha de 
portar el ritme amb una bateria, però nosaltres 
el portem amb el piano, el contrabaix i amb la 

guitarra. 

Vau prescindir de la bateria expressament o 
va ser fruit de la casualitat?
La Joana i la Sayós estàvem al bar i ens vam 
engrescar a començar a tocar. Érem contrabaix 
i veu. Jo (Joana) li vaig dir a la meva germana, 
després li vam dir a en Roger i érem quatre. 
Després va venir en Pau. Així que va ser casua-
litat. 

A diferència d’altres bandes joves, vosaltres 
teniu estudis de música.



Sí, però del que toquem no, hem estudiat clàs-
sic. Tot el que fem mai ens ho han ensenyat. 
Tot i així ens ha servit molt. 

Quan va néixer el grup?
A l’octubre. No portem pas res. Hem fet sis 
concerts. Ens ho vam passar molt bé el pri-
mer cop i teníem idees de noves cançons que 
volíem fer. Tot i així assagem molt poc. Fins i 
tot ens vam plantejar de deixar el grup, però 
vam decidir continuar, encara que assagem 
un cop abans del concert. És que ho fem per 
passar-nos-ho bé. Fins i tot ens hem presentat 
al concurs Big Cast Live a Barcelona.

I què tal?
Érem com el grup “raro” perquè aquest tipus de 
música la gent de la nostra edat no se l’escolta. 
Hi havia molts grups de heavy, però després de 
tocar tothom ens diu que els agrada. El proble-
ma és que no es coneix. Es tracta de culturit-
zar, donar a conèixer el que fem. 

Què creieu que transmeteu?
El que ens agrada, ens ho passem bé. I que la 
gent gaudeixi de la música, que no la tinguin 
com una cosa avorrida, de grans. Vam tocar a 
la Jazz Cava i hi va haver gent que es va emo-
cionar, això és guai. 

M’imagino que el vostre públic pot ser molt 
divers. 
Sí, la gent sempre va cap a la mateixa direcció, 
però està bé veure gent que s’emociona per-
què queda sorpresa amb el tipus de música. 
A la gent gran li recorda cançons que potser 
han escoltat fa temps, i pels joves és una cosa 
nova, que els recorda a la música dels seus 
pares, però que per ells  és nou. 

Què n’espereu del VICSONA?
Provar i tenir una experiència més. Ens ho va 
proposar el pianista, en Roger sempre ens guia 
i busca coses. Té molta necessitat de tocar i 
busca molts concerts. 

Com us adapteu les cançons?
Escoltem la cançó original, però normalment la 
nostra formació és força diferent de la origi-
nal, i ens adaptem. El fet de no tenir bateria 
ens condiciona, perquè hi ha cançons on la 
bateria és molt important. Les fem igualment, 
però sense bateria, però moltes vegades tens 
la bateria al cap i penses que està funcionant, 
però no.



Nult
FITXA TÈCNICA

Membres:
Adrià Ballús Puigví, clàssica i piano
Arnau Ricart Sanmartin, bateria
Arnau Musach, guitarra, veu i teclat
Marcel Ballestar Dot, baix i teclat
Enrique Medina, samplers i teclats

Contacte: 699 24 58 71
Mail: nult.music@gmail.com
Web: www.nult.bandcamp.com

DESCRIPCIÓ

Diuen que fan una música molt 
descriptiva que convida a imaginar 
imatges. “Des de fora ens la quali-
fiquen de paisatgística i filmogràfi-
ca”. Música per escoltar. La idea, 
diu la banda, és extraure’t d’allà on 
ets i traslladar-te a un altre lloc. 
A darrera hora els van comentar 
l’opció de presentar-se al VICSONA 
i vam decidir fer-ho.   



#Nult

Amb quins referents caldria emmarcar la 
música de Nult? 
A nivell comarcal  i de Barcelona no sabríem 
dir quins grups fan un estil similar al nostre. A 
l’Olimp hi hauria Mogwai com un referent però 
no ens hem volgut encasellar. Hem partit de di-
ferents grups que ens agraden com Sigur Rós, 
Moveway, Massive Attack, Animal Collective 

per crear la música que fem des de Nult. 

Una proposta ambiental com la vostra com es 
defensa més bé. Directe o estudi?
Són dues propostes diferents que creiem que 
funcionen. La música que tenim penjada al 
Bandcamp és sense bateria. És una cosa més 
tranquil·la, més d’ambient. En directe, quan hi 



ha bateria i projeccions d’audiovisuals, la pro-
posta té molta més energia i més força.

Nult és una proposta d’ambientació. És músi-
ca més d’esperit que tècnica? 
No apliquem la tècnica a la nostra música. Fem 
música d’oïda i no hem escrit mai partitura. 
Pesa més l’emoció que la tècnica instrumental. 
La majoria partim d’una educació musical bà-
sica (solfeig) però que llavors hem anat adap-
tant al que volíem transmetre. A nivell visual, 
tots hem fet Belles Arts (menys en Marcel, que 
és geògraf) i això a nivell de projeccions ens 
ajuda. 

Tenir projeccions audiovisuals complementa 
la música o li pot treure atenció?
Hem intentat que es complementin i que les 
dues parts tinguin el seu pes. Les nostres pro-
jeccions no són una pel·lícula. El vídeo per si 
sol diu poc. Als directes, Nult no és gens ex-
pressiu (no presentem el grup, les cançons...). 
És un tipus de concentració però amb la imat-
ge ja aconseguim transmetre aquelles coses 
que podríem dir. Prioritzem la música però la 
imatge té un gran valor. 

Com ha anat evolucionant el grup i la música 
en aquests anys?
La formació actual de cinc membres fa mig any 
que la tenim. Inicialment érem tres. Hi ha molt 
canvi des del principi. Diríem que ha estat un 
projecte musical que s’ha anat construint per 
capes.  Primer hi havia melodies soltes i sense 
cap percussió o ritme marcat que és una cosa 
que hem anat introduint després. Primer va 
ser la melodia, la segona etapa l’electrònica i, 
finalment, la bateria i el baix.

Hi ha circuit de directes per la vostra música? 
Hem estat tocant molt per Osona i la idea és 
anar-ho ampliant . Els propers mesos serem a 
la Jazz Cava o a la Fira de la Cervesa de Balen-
yà. La idea es anar presentant el nostre disc 
que sortirà per l’abril. Ara s’està fent el pre-
master. Estem molt contents de l’experiència. 
Estàvem acostumats a gravar amb mitjans 
pèssims i fer-ho ben fet, tal i com s’ha fet ara, 
ha estat un canvi molt positiu.



Núria Graham
FITXA TÈCNICA

Membres:
Núria Graham, veu i guitarra

Contacte: 663 44 27 01
Mail: nuriagraham@gmail.com
Web: www.nuriagraham.com

DESCRIPCIÓ

Com nombroses joves de la seva 
edat (16), Núria Graham va temp-
tar la sort penjant els seus propis 
vídeos a YouTube. Però només ella 
ha vist com, en menys de mig any, 
l’agenda de concerts es va omplint 
arreu de Catalunya, on actua en so-
litari o en format trio, acompanya-
da pels músics Joan Godayol, Gudi, 
i Xarli Oliver. 



#Núria Graham

Com expliques el que fas?
És difícil de definir, però faig cançons meves, 
des de fa quatre anys, toco la guitarra clàssica 
des de ben petita i fa uns anys em vaig posar 
a cantar i em vaig començar a motivar molt 
pel cant i vaig començar a fer cançons. Aquí va 
començar la cosa amb la guitarra i ara també 
toco una mica el piano. S’ha convertit en un 
no parar. Toco amb trio, amb dos músics que 
m’acompanyen en concerts en directe i sinó 
vaig sola. Tinc els dos formats. 

Fa quatre anys, però només en tens 16!
Sí, sóc molt jove i a més no m’ho paren de re-

cordar. 

I el projecte actual quan va sorgir?
El primer concert que vaig fer va ser aquest 
octubre, o sigui que acabo de començar. Ja feia 
cançons des de fa temps, però ho feia a casa, 
sola, amb el mirall i aquest era l’únic públic 
que tenia. 

Per què et vas decidir a ensenyar el que feies 
a casa?
Jo ja en tenia moltes ganes, a mi m’agrada 
molt. Sortir a l’escenari és molt divertit. Ja feia 
concerts a l’Escola de Música, i després de 



passar-me a cant necessitava fer les meves 
cançons davant d’algú i muntar coses, en tenia 
moltes ganes. 

I et vas començar a moure.
Sí. També gràcies al meu professor de cant, 
que em va dir “escolta, aquestes cançons 
s’han de treure d’aquí” i em va dir que 
m’acompanyaria i hem començat a fer una 
mica de producció de les cançons. Ara és un 
dels músics que m’acompanya en directe, Joan 
Godayol, Gudi. 

Què creus que et diferencia d’altres joves 
músics?
Potser el fet d’escriure les meves pròpies 
cançons en anglès, o l’estil, que jo crec que 
se surt una mica. Estic una mica fora de lloc 
depèn de quines cançons faig. Sembla que el 
que faig ha encaixat bé, com a mínim. Si puc 
fer el que m’agrada a mi i a més li agrada als 
altres, millor. 

Què vols explicar amb la teva música?
A les meves cançons parlo de coses que li 
poden passar a tothom, vull transmetre el que 
em passa a mi i el que li pot passar a tothom. El 
que em fa molta il·lusió és que la gent es pugui 
sentir identificada amb les meves cançons, o 

que els pugui emocionar d’alguna manera el 
que dic o el que canto, em fa molta il·lusió. 

Què n’esperes del VICSONA?
A mi m’encanta fer concerts i em ve molt de 
gust tocar i, a més, que et puguin gravar en 
vídeo. Tot és un impuls, com més, millor. 

Tens referents molt diversos, oi?
En tinc molts, i de diferents estils, perquè 
m’escolto des de jazz a blues fins a pop i 
electrònica. Molts grups. Tinc una obsessió en 
conèixer cada dia un grup nou. 

Haver estudiat música et permet crear amb 
més facilitat?
Sí, sí, m’ha ajudat molt. Tots aquests anys 
d’educació musical que estic tenint ara i que 
he tingut fins ara, amb la guitarra clàssica i ara 
amb música moderna, són essencials. 

En molt poc temps s’ha parlat molt de tu. Et 
planteges reptes?
No ho sé, tampoc m’hi he encaparrat mai. S’ha 
de ser ambiciós però fins a cert punt. Ja vindrà 
el que hagi de venir.



VICSONA és una mostra de música jove 
feta o interpretada a Vic i a la comarca 
d’Osona, amb la finalitat de promoure 
i donar a conèixer la creació musical 
emergent local.

22 i 23 de març a l’Espai ETC (VIC)

www.vicjove.cat

Text i maquetació: Umàtic Comunicació
Fotografia: Mia Coll


