
Pro21cultural.comRoster

La Fúmiga, 
El Diluvi, Maluks, 
Sandra Monfort

Colomet, 
Niuss, Tito Pontet
Jazzmatiks



La Fúmiga  04
El Diluvi  06
Maluks 08
Sandra Monfort  10
Colomet  12
Niuss  14
Tito Pontet 16
Jazzmatiks  18

Roster 2023

Pro21cultural.com Índex



Fúmiga
Era qüestió de lògica i temps que els camins de 
les bandes de música popular i el pop es creuaren. 
La Fúmiga n’és la prova més concloent. I també  
la més reeixida.

La Fúmiga

“La Fúmiga és ja un fenomen 
social de la música festiva”. 
(Salvador Enguix, La Vanguardia)

“La Fúmiga aposten per unes 
lletres que criden l’atenció per 
la manera en la qual defugeixen 
les metàfores i toquen de peus 
a terra fins a arribar a les coses 
més quotidianes”. (Clàudia Pérez 
Garriga, Mondosonoro)

“Fotosíntesi de La Fúmiga és un 
treball enèrgic i festiu, com és 
marca de la casa, però també 
amb una bona dosi de reflexió i 
consciència crítica”. (Èlia Gea, 
Enderrock)

“Els d’Alzira porten quasi deu anys 
demostrant que des de la formació 
de carrer, i una aposta festiva, però 
molt treballada, es pot arribar al 
gran públic”. (Víctor López Heras, 
Beat Valencia)

La
La premsa diu d’ells

Són moltes les coses que cauen pel seu propi 
pes, com la fruita madura. El temps les col·lo-
ca al lloc que els hi correspon. Tots sabem que 
el territori valencià és el que més quantitat de 
bandes de música popular concentra per habi-
tant i per metre quadrat, així que ja era hora que 
el seu camí i el del pop es creuaren. Qüestió de 
lògica. La Fúmiga n’és la prova més concloent. I 
també la més reeixida. Es van foguejar en la tra-
dició de bandes nascudes arreu del País Valen-
cià, que el clapegen de nord a sud i el cobreixen 
també d’est a oest, adobats en tota eixa noble 
nissaga de xarangues, cercaviles, àmplies sec-
cions de vent i de percussió. I aquest col·lec-
tiu de dotze músics d’Alzira format en 2012, ha 
acabat per convertir-se en un dels relleus natu-
rals, juntament amb els Zoo, d’aquells grups va-
lencianoparlants que ostentaven major capa-
citat de convocatòria fins fa uns anys: Orxata 
Sound System, La Gossa Sorda o Aspencat.

No és casualitat que rendiren tribut a “Ca-
mals mullats” de La Gossa, en “Segona con-
jugació” o que li feren l’ullet a un altre clàssic 
com “Sin documentos” de Los Rodríguez, en 
“La ferida”. I ho han fet millorant tot això que 
han heretat, i adaptant-ho als temps que vivim. 
Amb esperit festiu, consciència social i col·lec-
tiva, obertura de mires i cançons que tenen això 
que sembla fàcil, però és molt difícil: capacitat 
de connectar amb el gran públic. Arrelar en la 
seua memòria i també fer-la ballar.

Només dos àlbums i un bon grapat de sin-
gles els han bastat per fer-se un lloc més que 
notable al circuit musical festiu i en valencià. 
Sempre amb el suport d’un productor de pres-
tigi que és pràcticament com un altre membre 
de la banda, l’experimentat Mark Dasousa. EPs 
com Pròxima parada (Halley Records, 2020) 
i àlbums com Espremedors (Halley Records, 
2019) i Fotosíntesi (Halley Records, 2021), amb 
col·laboradors de luxe com són Zoo, Suu, Pu-
pil·els, El Diluvi, Jazzwoman, VaDeBo, The Tyets,                  
ESTHER, Samantha o Jonatan Penalba. Discos 
que alberguen cançons que acumulen a vega-
des milions i a vegades centenars de milers d’es-
coltes, com “Mediterrània”, “Havia de passar” o 
“Ja no fa mal”. I amb tots els seus factors com-
binant-se per omplir una coctelera en la qual 
es combinen el pop, l’ska, els ritmes balcànics, 
la tradició de les brass bands, el folk, els ritmes 
llatins i tropicals i ara fins i tot el pop electrònic 
amb algunes influències de la música disco. Una 
fórmula tan irresistible com eficaç.

Un premi Carles Santos per part del públic 
en 2019 i un Ovidi en 2020 per millor disc de 
mestissatge, juntament amb la confirmació de 
la gran acollida per part del públic, que els ha 
convertit en tot un fenomen, avalen fins ara la 
carrera d’un grup que fa bandera de l’empatia, 
l’autoestima (i l’estima també als altres) i la llu-
minositat, tal com llueix el títol del seu jubilós i 
contagiós últim treball.
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Diluvi
El

Tot el que envolta El Diluvi és una qüestió 
d’identitat. D’apostar per la identitat pròpia, 
però també per les alienes.

“El Diluvi és un grup difícil de 
definir en un paràgraf. Interpreten 
una música arrelada en el folk, 
però un folk modern, que fusiona 
estils tan diversos com ara cúmbia 
i rumba, reggae i ska, passant pel 
pop-rock i la música d’arrel. El 
resultat té nom propi, Mestissatge 
Mediterrani”. (Francesc Gisbert, 
La Veu)

“Hibridació sonora i compromís 
amb les arrels culturals 
valencianes són els principals 
trets que emmarquen la trajectòria 
d’El Diluvi, septet que traça 
la línia de continuïtat entre el 
folk autòcton dels setanta i el 
mestissatge del nou segle, fins i 
tot amb una lleugera accentuació 
electrònica”. (Carlos Pérez de 
Ziriza, Beat València)

“Amb els anys El Diluvi s’han anat 
fent més cèltics i menys rumbers, 
l’acordió diatònic ha guanyat 
presència i a més ara s’hi afegix 
més electrònica, que els servix 
per vorejar ritmes que no havien 
explorat fins ara”. (Daniel Monfort, 
Tresdeu)

La premsa diu d’ells

Tot el que envolta El Diluvi és una qüestió d’iden-
titat. D’apostar per la identitat pròpia, però tam-
bé per les alienes. De posar-se també en el lloc 
dels altres i fomentar l’empatia i la diversitat. Per-
què tot en ells és també diversitat: estilística i idi-
omàtica. Estilística perquè saben fondre, com 
molt pocs, el folk, el reggae, la cúmbia, el pop, 
els ritmes balcànics i l’electrònica. I idiomàtica 
perquè, encara que s’expressen habitualment 
en valencià, han arribat fins i tot a publicar una 
mateixa cançó en huit llengües diferents: va ser 
en 2018, amb “I tu, sols tu”, una composició de 
caràcter internacionalista i feminista, cantada 
en francés, gallec, basc, occità, aranés, asturià, 
castellà i anglés. Perquè les llengües haurien de 
ser sempre un element de concòrdia.

Són hereus d’un llegat que es remunta a 
històrics del folk valencià com Al Tall o Car-
raixet, i fills –creativament parlant– de la gran 
figura d’Ovidi Montllor. Actualitzadors amb sa-
viesa d’aquella herència mitjançant la fusió amb 
altres estils i una sonoritat absolutament vigent, 
El Diluvi són un septet natural de la comarca de 
L’Alcoià i amb una trajectòria ja acumulada que 
els fa mereixedors de ser considerats un dels 
millors grups de mestissatge sonor del país. 

El seu cinquè disc, Present (Halley Super-
nova, 2022), porta la banda a fer un salt en-
davant en sonoritat i estètica, però sempre 
mantenint la coherència estilística que tant els 
caracteritza. Fórmula que ha estat tot un èxit, i 

així ho demostra la resposta del públic durant la 
gira de presentació del disc, sentiment que re-
colza i reconeix el jurat dels Premis Ovidi 2022, 
qui els ha concedit el premi a millor cançó per 
“Present”, a més de la nominació a millor disc 
de fusió i mestissatge per Present als Carles 
Santos 2022. Reafirmen així el succés de les 
edicions de 2019, any en el qual foren guardo-
nats en les categories de millor disc de fusió i 
mestissatge per Junteu-vos (Halley Superno-
va, 2019). Per a 2023, preparen un nou EP en 
el qual volen portar encara més enllà la seua 
evolució sonora.

El seu recorregut ha estat guiat amb mes-
tratge pel seu productor de capçalera, David 
Rosell, un dels arquitectes de la nova sonoritat 
mestissa. Una trajectòria esguitada de col·la-
boracions de luxe, com les d’Auxili, Mireia Vi-
ves, Ebri Knight, Roba Estesa, Smoking Souls, 
Balkan Paradise Orchestra, Huntza, Buhos, 
Carles Belda, Zoo o Pep Gimeno Botifarra, i 
durant la qual també han tingut temps de com-
pondre cançons partint de poemes i textos 
d’Ausiàs March, Maria Merçè Marçal, Vicent 
Andrés Estellés, Mario Benedetti, Miquel Martí 
i Pol o Majo Doménech. La banda encapçala-
da per Flora Sempere és, a més, garantia d’es-
perit festiu, reivindicació i mestissatge sobre 
qualsevol escenari. Una d’eixes bandes que 
enriqueixen l’intel·lecte i aviven el ball. Tot al 
mateix temps.

El Diluvi
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MALUKS

Maluks
Poques coses com el ball per a empoderar-nos. 
Pocs espais més alliberadors que una pista  
d’un club o un festival. Són coses que saben molt 
bé Marina Bolea, Laura Honrubia i Maria Deltell.  
És a dir, les Maluks.

Maluks

Les revolucions no paguen la pena si amb 
elles no es pot ballar. Perquè la lletra, amb 
ball entra. I perquè la consciència social, la de 
classe i també la de gènere no han de con-
tradir, amb cap justificació, l’esperit lúdic. Po-
ques coses com el ball per a empoderar-nos. 
Pocs espais més alliberadors que una pista 
d’un club o un festival. Són coses que saben 
molt bé Marina Bolea, Laura Honrubia i Maria 
Deltell. És a dir, les Maluks.

El seu primer àlbum, el revitalitzant Som i 
Vibrem (Propaganda Pel Fet, 2021), va arribar 
precedit per un bon reguitzell de singles. Però 
el bagatge que atresoren en altres projectes 
i la riquesa de les seues inspiracions sono-
res és de les grosses: cúmbia digital, ritmes 
tropicals, reggae i reggaeton, electrònica 
expansiva, dancehall, drum ’n’ bass aguer-
rit, dembow i fins i tot dub es combinen en la 
seua irresistible coctelera sonora. 

El seu últim single, “46020”, ret homenat-
ge al barri valencià de Benimaclet, lloc des 
d’on creen i donen veu al multiculturalisme 
dels seus carrers a ritme de mestissatge. I ho 
fan per al món sencer. És acció local i projec-
ció global. El 2019 va ser el punt d’inflexió per-
què aquestes dos vocalistes i una DJ s’aliaren 
i començaren a difondre les seues primeres 
cançons, amb el mateix poder d’expansió 
que la més potent bomba de dispersió: “Fins 

l’alba”, “Comboi” “Contra l’oblit” (amb Carles 
Belda), “Olor d’Ones” (amb Mireia, de Pupil·
les) i “Me toca” (amb La Fúmiga) van ser els 
avançaments que van aplanar el camí per a 
la publicació del seu primer àlbum, un disc al 
qual van comptar també amb Tremenda Jau-
ría, Chalart58, Pa Lao o ZeBRASS. La seua 
és una activitat imparable, ja que venen car-
regades de nova música per al 2023.

Antifeixisme, feminisme i suport aferris-
sat a la seua cultura i a la seua llengua: estos 
podrien ser els grans principis cabdals d’un 
projecte que fa de la hibridació d’estils un em-
blema, que fa bandera de la fusió de sons, i 
que ha passat ja per festivals tan concorre-
guts com Feslloc, Festivern o Viña Rock. Re-
cintes en els quals la seua música, ja festiva 
per si mateixa, joiosa i combativa alhora, as-
solix la seua autèntica dimensió. Per alguna 
cosa han sigut nominades als premis Carles 
Santos 2021 en la categoria de millor gira i ja 
van guanyar el premi a millor directe en 2020 
als guardons que entrega la revista Tresdeu. 
Consciència social i ball són per a elles com 
l’anvers i revers de la mateixa cosa.

“El quartet del barri valencià 
de Benimaclet, les Maluks, es 
perfilen com un dels projectes 
musicals valencians més a tindre 
en compte durant este 2021”.  
(El Diario)

“El quartet femení d’urban i 
tropicalisme valencià Maluks 
presenta onze canonades 
d’electrònica 100% ballable i 
empoderada”. (Enderrock)

“Maluks no és una banda 
gens convencional i, per tant, 
critica els convencionalismes… 
estem davant un disc replet 
de sorpreses que pretenen 
reproduir-se en locals amb 
àmplies pistes de ball”. (Juan 
Fernández, Urban Life)

La premsa diu d’elles

Antifeixisme, feminisme i 
suport aferrissat a la seua 
cultura i a la seua llengua.
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Monfort
Sandra

Tradició i avantguarda. Ancestralitat i modernitat. 
Tacte orgànic i digital. Poesia i cançó. 

“Niño Reptil Ángel (2021) és un 
dels més valents i captivadors 
discos que s’han fet a Espanya 
durant el 2021”. (Carlos Pérez de 
Ziriza, El País)

“Niño Reptil Ángel es un àlbum 
que fa una hàbil metamorfosi 

entre tonalitats, i es capbussa 
en un oceà de contrastos, 
una aventura solitària repleta 
de metàfores fusionades en 
una dualitat constant, el folk 
tradicional i l’avantguarda”. 
(Andrea Giménez, Mondosonoro)

“Este àlbum suposa un exultant 
salt qualitatiu que hauria de 
col·locar a la de Pedreguer en 
la mateixa lliga a la qual juguen 
Maria Arnal i Marcel Bagés, 
Hermanos Cubero o Califato ¾”. 
(Víctor López Heras, Beat Valencia)

La premsa diu d’ella

Tradició i avantguarda. Ancestralitat i moder-
nitat. Tacte orgànic i digital. Poesia i cançó. La 
carrera de Sandra Monfort (Pedreguer, 1992) 
s’ha forjat sobre aquest reguitzell de dualitats. 
El seu és un perfil versàtil, però també d’artista 
de molta fusta. Una dona que sap combinar la 
tècnica amb la intuïció.

El seu disc de debut, Niño Reptil Ángel 
(Hidden Track, 2021), va ser un dels més 
fascinants que es van publicar al panorama 
de la música pop estatal durant aquell any. 
Un punt de trobada en el qual es fonien lírica, 
cançó folk tradicional i pols electrònic, i que 
va demostrar que l’artista valenciana pot for-
mar part de la mateixa òrbita que tots eixos 
músics que estan actualitzant el llegat sonor 
dels seus territoris des d’una perspectiva ab-
solutament actual, vigent i colpidora: la seua 
és la mateixa lliga a la qual despunten Maria 
Arnal i Marcel Bagés, Tarta Relena, Rodrigo 
Cuevas, Baiuca, Califato ¾ o Clara Peya. De 
fet, Monfort ja havia format part de Xaluq i és 
un dels tres vèrtexs del projecte Marala, jun-
tament amb la balear Clara Fiol i la catalana 
Selma Bruna, amb una feina reconeguda pels 
premis Ovidi, els Carles Santos i els Ender-
rock pel discs Jota de morir (Propaganda pel 
fet!, 2022) i A trenc d’alba (U98 Music, 2020). 
Però el que està aconseguint al seu nom ja 
no admet massa comparacions amb ningú. I 
així ho van reconéixer els Carles Santos, amb 
els premis a artista revelació i millor disc de 
2021. També ens ha regalat dos nous sin-
gles durant 2022, “Flordemavida” i “Estrany 
triangle amorós” (una versió tendra, fosca i 
melòdica de la tan coneguda “Bizarre Love 
Triangle” de New Order), a través de les quals 

podem intuir l’evolució sonora que està per 
vindre, a més d’afirmar rotundament la capa-
citat transformadora de l’artista. Així doncs, 
no podem fer més que esperar amb ànsia la 
nova música d’aquesta imprevisible i mag-
nètica creadora, que presentarà el seu nou 
àlbum durant 2023.

Sandra Monfort es va formar a l’ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya), es 
va especialitzar en guitarra clàssica i ha col-
laborat durant els últims temps amb músics 
del renom d’Efrén López, Ciudad Jara, Pep 
Gimeno Botifarra, La Raíz, Jonatan Penalba o 
Zoo. Les seues cançons, tot i la seua formació 
acadèmica, no són gens ortodoxes, reverents 
o encotillades. Més aviat al contrari. Una pro-
posta creativa agosarada, perquè la tècnica 
mai no és suficient si no participen també el 
talent i la imaginació. Un salt al buit, pràcti-
cament sense xarxa, al si del qual també es 
poden localitzar influències comunes amb la 
música de Sevdaliza, Oklou, FKA twigs, One-
ohtrix Point Never, Björk o James Blake, figu-
res internacionals que estan molt més prop 
del que sembla en primera instància.

Les seues cançons participen d’un mag-
netisme estrany, una qualitat onírica que es 
nodreix de folk ancestral, poesia somiadora, 
repunts digitals i l’alè de la naturalesa. Una mú-
sica tremendament mediterrània, connecta-
da d’alguna manera al folk dels seus pobles, 
però també inequívocament arrelada al seu 
entorn, a la comarca de la Marina Alta que tant 
li ha servit d’inspiració. Sandra Monfort posa 
la sensibilitat, la delicadesa i l’enginy al servei 
d’una de les propostes més singulars i prome-
tedores de la música estatal més recent.

Sandra Monfort
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Colomet
Colomet aterra a la indústria 
amb una proposta fresca, 
espontània, divertida i molt natural 
que reflecteix al màxim la seua 
personalitat (i de segur que donarà 
molt que parlar).

Colomet és el projecte musical de la valenci-
ana Paloma Aparici (Bèlgida, 1997). Sorgeix 
de la voluntat de materialitzar un dels seus 
somnis: entrar a un local una nit amb les 
amigues i amics, i poder perrear en valencià. 
Barrejar festa, ball i passar-ho bé, amb can-
tar·nos coses nostres, identificant·nos més 
amb les lletres. Reggaeton de base, sons 
electrònics i unes lletres que conviden a ba-
llar i a enamorar-se són part de la seua coc-
telera sonora.

En el viatge fins a completar les seues 
primeres cançons, l’artista ha entés que Co-
lomet també és atrevir-se i provar sonoritats, 
frasejos i efectes; jugar i gaudir. Forma equip 
amb el músic i compositor Mario Sancho i 
el reconegut productor musical Mark Da-
sousa, responsable d’Atomic Records, per 
tal de presentar temes ballables i apegalo-
sos, dels que fan ganes de rebentar la pista 
de ball, com “Massa Benimaclet”, “DxVida” o 
“Per tu”.

El projecte neix amb la inquietud de cre-
ar composicions que tinguen com a eixos 
principals la  música urbana i popular, i que 
formaran part del seu disc que prompte veu-
rà la llum. Una nova forma de transmetre la 
música del carrer, per fer-la arribar als esce-
naris. Una artista emergent que amb la seua 
música arriba directament al públic més jove, 
amb preferències per la fusió d’estils i els rit-
mes urbans més ballables. 

Colomet aterra a la indústria amb una pro-
posta fresca, espontània, divertida i molt natu-
ral que reflecteix al màxim la seua personalitat 
i que de segur que donarà molt que parlar.

“El perfil de gent que segueix 
a Colomet és divers, hi ha de 
tot. Des de gent de 60 anys, de 
16, de 7 o de 40 anys a la que li 
flipa Colomet, a gent que mai ha 
escoltat música en valencià i a la 
que li mola el seu estil, o els que 
han escoltat música en valencià 
tota la vida”.  
(Disfrutabenimaclet.com)

“Paloma Aparisi és coneguda 
amb el nom artístic de Colomet. 
La música urbana, el reggaetón 
i el pop electrònic caracteritzen 
un projecte que ha cristal·litzat 
en temes com ‘DxVida’, ‘Massa 
Benimaclet’ i ‘Per tu’”.  
(Valencia Plaza)

La premsa diu d’ella

Reggaeton de base, sons 
electrònics i unes lletres 
que conviden a ballar i a 
enamorar-se són part de la 
seua coctelera sonora.

Colomet
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Niuss
La banda emergent hereva de 
l’anterior Nius de nit es presenta amb 
les energies i la il·lusió d’un nou inici.

Niuss

“La barreja musical més pop 
festivalera influenciada per grups 
com Doctor Prats, Buhos, La 
Fúmiga o Oques Grasses cobra 
vida amb el més nou de Niuss” 
(Acqustic)

“Niuss, el grup creador de  
la base musical sobre la que 
gira la cançó “Palabras que 
abrazan”, serà el proper convidat 
a la conversa virtual Mira una 
cousiña..., que Tanxugueiras 
emet tots els dilluns. Així, [...] les 
cantareiras conversaran amb 
una de les bandes emergents 
de major projecció de València”. 
(Tanxugueiras.com)

“Niuss, un dels grups emergents 
dins el panorama musical valencià, 
ens ha oferit un directe ple de 
cançons que barregen l’indie, el 
pop, la rumba o el reggae amb tocs 
electrònics.” (Algemesí al dia)

la premsa diu d’ells

Vinguts de la Ribera del Xúquer i ressorgits du-
rant 2021, Niuss és el nou projecte musical de 
Paula, Vicent, Àngel, Àlex i Toni, cares noves 
però també ja conegudes al circuit de la músi-
ca en valencià. La banda emergent hereva de 
l’anterior Nius de nit es presenta amb les ener-
gies i la il·lusió d’un nou inici per fer vibrar tots 
els racons del País Valencià.

Aquest nou format ens porta influències de 
l’indie, el pop i el mestissatge barrejats amb pin-
zellades de música electrònica. Ritmes festius 
i melodies alegres s’encarreguen de contagiar 
l’energia i la festa que tant els caracteritza per 
tornar qualsevol concert en una explosió de 
felicitat. Les seues cançons parlen de temà-
tiques actuals i dirigides al públic juvenil. Llan-
cen missatges positius i il·lusionants, posen el 
focus en la importància de ser un mateix davant 
les circumstàncies que ens envolten en el dia 
a dia, així com de no tenir por d’equivocar-se 
ni de lluitar pels somnis i objectius personals.

Niuss va començar aquesta aventura pre-
sentant “Palabras que abrazan”, una cançó 
col·laborativa on han participat artistes de re-
nom com ara Pupil·les, Flora (El Diluvi), Tanxu-
gueiras, Esther, Laura Esparza i Zuriñe Hidalgo. 
Després van vindre els tres primers avança-
ments del disc: “Ressaca”, “La nit no ha acabat 
encara” i “Tempesta d’estiu”, tres cançons que 
han tingut molt bona acollida entre el públic. De 
la mà de Mark Dasousa (Atomic Studio), el seu 
productor de capçalera i un referent a la pro-
ducció musical del País Valencià, el 2023 ens 
presenten el seu treball de llarga durada, que 
ve acompanyat d’un espectacle en directe que 
de segur no deixarà ningú indiferent. 

Aquest nou format ens porta 
influències de l’indie, el pop 
i el mestissatge barrejats 
amb pinzellades de música 
electrònica.
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Pontet
Tito

La banda segueix apostant per les  
músiques populars, ballables i potents del 
Carib i el Pacífic que tant els caracteritzen. 

Tito Pontet

“Alba Terol, la figura clau 
femenina dels Tito, la veu 
explosiva que manté la relació 
més directa amb el públic, 
és l’encarregada de donar-li 
‘candela’ al grup, aportant 
un caliu que no pot més que 
contagiar-se. [...] Són, des de fa 
molt de temps, la nova sensació 
de la música jamaicana i llatina 
que sona en valencià”. (Marta 
Gisbert, Alicante Plaza)

“Alcoians, fills d’una tradició 
que els espenta a obrir noves 
escletxes en la cultura, i 
buscadors de veus llunyanes. 
Tito Pontet, la banda que ha 
obert un port marítim on no 
arriba el mar”. (Álex Zahínos, 
Alicante Plaza)

“Hi ha gent que es calfa el 
cap fent estudis de mercat 
per a muntar una banda. 
Afortunadament, hi ha gent que 
es dedica a fer el que li agrada i 
punt”. (Xavi Heras, Beat Valencia)

La premsa diu d’ells

Tito Pontet és un grup de música jamaicana 
i llatina nascut a L’Alcoià i El Comtat. Aques-
ta banda de 10 integrants amb tints de brass 
band encapçalada per l’energètica i empode-
rada Alba Terol, fa ballar tot el territori a ritme 
de cúmbia, reggae, calypso, ska, mambo, sal-
sa i altres estils musicals principalment he-
rència del continent africà i d’amèrica llatina.

L’any 2022 Tito Pontet va presentar Ai, 
mare, un nou EP de sis temes que van gra-
var amb Sam Ferrer a WZ Estudis (Borriol, 
Castelló). La banda segueix apostant per 
les músiques populars, ballables i potents 
del Carib i el Pacífic que tant els caracterit-
zen. Amb un estil ja consolidat, Tito Pontet 
ens apropa a estes músiques mitjançant 
l’ús del valencià i les temàtiques de les can-
çons: l’empenta per a reconstruir el teixit so-
cial i festiu dels pobles, la lluita per fer front 
al despoblament i la falta d’oportunitats per 
a la gent jove, l’alliberament de les dones en 
les relacions afectives… A més, han comptat 
amb la col·laboració de la jove cantaora No-
elia Llorens «Titana» en el single homònim, 
“Ai, mare”, i amb l’acordió de Joan Marc Pérez 

(La Gossa Sorda, Auxili, Ciudad Jara) en “La 
forastera”. Des del seu llançament el passat 
maig, la banda ha recorregut escenaris de 
concerts de pobles i festivals amb el seu di-
recte ple d’energia, carisma i estils ballables 
que animen el públic a gaudir amb ells de la 
seua música.

Abans de Ai, mare van vindre els singles 
“Amorfoda” (2020), una sorprenent versió 
rocksteady de Bad Bunny, i “La fera” (2019), 
un homenatge en clau d’afrobeat a Ovidi 
Montllor, amb qui comparteixen poble d’ori-
gen. Els seus anteriors EP, Bon Port (2019) 
i Candela (2017), ja van rebre el reconeixe-
ment del públic i la crítica amb el guardó de 
Bon Port a millor àlbum musical de l’any als 
premis Tresdeu i les nominacions dels dos 
treballs a millor disc de mestissatge als pre-
mis Ovidi.

Aquesta banda de 10 
integrants amb tints de 
brass band és encapçalada 
per l’energètica i 
empoderada Alba Terol.
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Jazzmatiks
Creen uns directes d’atmosfera 
elegant i arriben a traspassar 
barreres generacionals, apropant 
la seua música a totes les oïdes.

Jazzmatiks

“Jazz, música en valencià i 
interculturalitat són algunes de les 
claus del concert de Jazzmatiks, 
[...] directe dels quals forja sempre 
un ambient únic”.  (Levante EMV)

La premsa diu d’ells

Jazzmatiks, el grup de la Marina Alta format per 
Remei Giner (veu), Pere Andani (piano), Santi 
Ferrer (trompeta) i Alfred Rosselló (contrabaix), 
es defineixen com un grup de música pop amb 
una forta influència de la música jazz. Comença-
ren versionant, en clau de jazz, temes d’artistes 
com Raimon, La Gossa Sorda, SAU, Los Ronal-
dos o Aspencat. Actualment aposten per can-
çons pròpies, sempre barrejades amb alguna 
versió de grans temes de la música, de sobres 
coneguts per tots i totes. Fruit de tot això fou el 
seu primer disc homònim, gravat i mesclat per 
Mark Dasousa en Atomic Studio (2019).

Actualment, ja immersos en el que serà el 
seu pròxim treball i del que ja ens han avançat 
temes com “Mambo dels Infidels”, “Quan Dei-

xe d’estimar-te” i “Tot el que tens”, aquest últim 
llançament amb la col·laboració de Pasqu Giner 
(Aspencat) a les programacions i la producció.

Amb un particular còctel que barreja el 
pop amb influències que van des del swing, di-
xie, souljazz i boogaloo, creen uns directes d’at-
mosfera elegant i arriben a traspassar barreres 
generacionals, apropant la seua música a totes 
les oïdes.

Actualment aposten per cançons 
pròpies, sempre barrejades amb 
alguna versió de grans temes de 
la música, de sobres coneguts 
per tots i totes. 
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