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Dissabte 21
20.30 h
Las Noray

Tradició, modernitat, música i ball. Aquests components són els que 
de�neixen Las Noray i el seu espectacle en clau femenina.
El contingut musical que proposen Las Noray farà un viatge pels 
diferents palos, com les bulerías, tangos, rumbas, alegrías amb temes 
del �amenc més contemporani. Amb una formació musical de 
caràcter tradicional al costat del piano, la �auta i la percussió, neix la 
màgia de la fusió instrumental.

22 h
Las Migas  

Aquestes quatre dones porten més de 18 anys conquistant escena-
ris nacionals i internacionals, deixant clar per què s’han convertit en 
tot un referent del �amenc més femení, valent i alegre.
Amb una nominació als Latin Grammy i un Premi de la Música 
Independent (MIN) al Millor Àlbum Flamenc pel seu disc Cuatro, Las 
Migas són una de les bandes consolidades més màgiques i interna-
cionals. Ara ens presenta Llibres, el seu treball més lluminós, alegre i 
arriscat, en què es mostra el costat més punyent de l’amor i de la 
vida a través de temes que fan l’ullet al country, el pop americà i la 
música urbana.

Diumenge 22
20 h
La Chunga

La Chunga és el nom que rep la cantant barcelonina Mariona 
Longarón Ropero quan dialoga amb les seves arrels més �amenques 
i folklòriques. El 2019 La Chunga i el seu grup van gravar el seu 
primer disc, La Chunga en el Estudio, i el 2020 van ser els guanyadors 
del Festival Brot. El 2021, i sense deixar La Chunga en Acústic amb 
Kevin Lisbona amb la guitarra, va estrenar el nou directe de Verdad a 
compàs, al Barcelona Districte Cultural, al costat del bateria �amenc 
Alberto Garrido. Recentment, s’ha aliat amb els productors PINASSA 
PROD per iniciar un nou grup de música urbana anomenat SORDIDA.

20.45 h
Miranda Fernández i Cristina López

88-M és el primer projecte que presenta i dirigeix Miranda Fernán-
dez, acompanyada en aquesta ocasió per Cristina López. És un
homenatge a totes les �amenques, lluitadores, que van superar
l’esclavatge cultural del seu temps en solitud, la discriminació i la
coerció per part de la societat. És un recorregut per la història de la
dona en el �amenc amb el desig de fer justícia al seu paper al món.

21.30 h
Alba Morena

La cantant, compositora i productora Alba Morena canta des de 
cant líric �ns a jazz, incloent gèneres mediterranis i a�amencats, que 
fusiona amb un estil de producció propi. Parteix d’un so urbà 
alternatiu i hi incorpora tocs de música clàssica. La seva música 
emociona i, a la vegada, ofereix una experiència intensa, nostàlgica i 
potent.
Amb el seu primer treball, Las Dos Edades (2021), s’interrelacionen 
diferents gèneres: des de l’electrònica a la música urbana, passant 
per la música clàssica, el �amenc i els gèneres alternatius. Hi aborda 
temes com el suïcidi, el dol, l’amor tòxic i la consciència-herència 
familiar, entre d’altres. 
Tot i la seva joventut, Alba Moreno ha col·laborat amb artistes de la 
talla de Cora Novoa i Perico Sambeat.
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