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Presentació 
El món, no tant petit, dels grups catalans que componen i 
canten havaneres no és cap fenomen inamovible, com en 
qualsevol altre gènere musical. Un simple repàs a la trajectòria 
de cadascun d’ells ens mostra que la composició dels grups es 
veu sovint alterada amb entrades i sortides de nous membres, 
noves produccions discogràfiques i activitats diverses dignes de 
ser esmentades.
És per això que, a l’hora de plantejar-nos l’edició d’un nou 
catàleg, aquest va ser probablement el principal motiu que 
ens va fer decantar per una realització digital, substituint el 
format en paper que havíem emprat fins ara. Un format que ens 
permetrà anar-lo modificant d´acord amb la realitat actual de 
cada formació.
Aquest catàleg està reservat únicament als grups que són socis 
de la Fundació Ernest Morató, però la nostra voluntat és que 
algun dia hi puguin ser tots –o la gran majoria– dels més de 
centenar de grups i solistes que conformen el panorama actual 
d’intèrprets d´havaneres dels Països Catalans.
La Fundació Ernest Morató es compromet a tenir-lo 
permanentment actualitzat a i fer-lo arribar cada temporada 
a totes les entitats, públiques i privades, que organitzen 
habitualment cantades d´havaneres en el nostre àmbit territorial 
i fins i tot, a la resta de l’Estat on l´havanera també hi és present. 
La seva divulgació serà, a partir d´ara, un dels nostres objectius 
més importants.

Enric Frigola Viñas
President del Patronat de la Fundació Ernest Morató
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Especificacions

Data de fundació: 23 de juny de 2019
Peces en repertori: 35
Peces per actuació: 21
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Blanes (Girona)

Contacte: Xavier Roger Casadevall (Richi)
Telèfon de contacte: 616 638 598
Mail: xavierroger1966@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/americanus4/

Americanus 2019
Som un grup d’havaneres, cançó de taverna i iberoamericana. Presentem una 
proposta original en el món de les havaneres que sorprendrà el públic, buscant 
l’emoció i la participació de la gent i donant veu a l’amor, la passió, l’humor, el 
mar i la pàtria. Som quatre components: Montse Creus Regí (cantant), David 
Soteras Jordà (guitarra i veu), Marc Mas Bosch (guitarra i veu) i Xavier Roger 
Casadevall “Ritxi” (Contrabaix i veu).

https://www.facebook.com/americanus4/
https://www.youtube.com/watch?v=0Q6zXSc8ZaU
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Especificacions

Data de fundació: 2015
Peces en repertori: 50
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 40’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Foixà (Girona)

Contacte: Antoni Subirana Mestres
Telèfon de contacte: 645607783
Mail: tsubirana@tonisubirana.com
Web: http://www.tonisubirana.com/?page_id=4380

Antoni Subirana i Els Sonsos 2015
Antoni Subirana ve del cor de l’Empordà amb un repertori de cançó marinera 
d’autor, temes de la seva pròpia collita que combina amb cançons sobre 
poemes de temàtica marinera d’autors com ara J.M. de Sagarra i clàssics 
populars del gènere de l’havanera. L’acompanyen Els Sonsos, dos grans 
professionals de reconegut prestigi: Alfons Rojo (mandolina, guitarra, acordió i 
veu baixa) i Eduard Altaba (contrabaix i veu).

https://www.youtube.com/watch?v=Rp2DzJ4LhnQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Toni-Subirana-123785550971219
https://www.instagram.com/subiranatoni/
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Especificacions

Data de fundació: 22 de març de 1997
Peces en repertori: 50
Peces per actuació: 24
Durada aproximada de l’actuació: 2 parts de 45’
Equip de so: Propi 600w
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Palafrugell (Girona)

Contacte: Jordi Grau
Telèfon de contacte: 690 607 742
Mail: info@arjau.com
Web: https://www.arjau.com/

Arjau 1997
El grup Arjau va ser fundat el 1997 a Palafrugell. Defensa l’estic clàssic 
d’interpretar l’havanera: tres veus i una guitarra. Tenen un repertori tradicional, 
però sense oblidar les creacions noves, que van incorporant en el repertori. 
Enguany, el 2021, publicaran el seu cinquè disc d’estudi ADN Arjau. 
Darrerament, han col·laborat amb el disc Viatge en espiral del cantant de trap 
en català Lildami amb l’havanera Ramiro, amb molta repercussió mediàtica.

Discografia
Paraules | 2015
DOSMÉSUN | 2013
Havana 12 Anys | 2009
Cants de Cuba, Sons de Calella | 2006

mailto:mailto:info%40arjau.com?subject=
http://www.arjau.com
https://es-es.facebook.com/Arjau/
https://www.youtube.com/watch?v=TZHe0lsuO-o
https://www.instagram.com/arjau_havaneres/
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Especificacions

Data de fundació: 1996
Peces en repertori: 65
Peces per actuació: 16-18
Durada aproximada de l’actuació: 1 hora i 20 minuts
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Sant Jordi (Palma de Mallorca)

Contacte: Tomàs Martínez
Telèfon de contacte: 696 991 058
Mail: arpellots@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/ArpellotsHavaneresBand

Arpellots Havaneres Band 1996
El grup Arpellots Havaneres Band és un grup creat l’any 1996 a Mallorca. 
La seva composició és guitarra, percussió, baix, teclat i acordió. Està 
format per 9 membres. Interpreta havaneres en castellà i català de totes les 
èpoques juntament amb composicions pròpies. Ha publicat 4 CDs. El darrer, 
Arpellots a Banda (2020), ha estat el resultat de la fusió de l’havanera amb la 
interpretació musical de la banda Arpellota. 

Discografia
Més que havaneres | 2000
Marina | 2007
Havanera de Migjorn | 2012
Arpellots a Banda | 2020

http://www.arjau.com
https://www.facebook.com/ArpellotsHavaneresBand
https://drive.google.com/file/d/1xVSsf0pe0BPYNQYjqJE5NELqUd85d-U-/view
https://www.instagram.com/explore/tags/arpellots/
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Especificacions

Data de fundació: 1993
Peces en repertori: 50
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 1h 45’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Lleida (Lleida)

Contacte: Marcel Rius i Jordi Vivas
Telèfon de contacte: 606 400 304 - 629 303 221
Mail: jordivivasfillat@gmail.com

Arrels de la Terra Ferma 1993
Neix a finals de l’any 1993 amb voluntat de continuar aprofundint i arrelant 
l’havanera, el cant de taverna i la cançó catalana en general, dins de les 
comarques de Ponent. Els seus components, Juan Antonio Bolívar (tenor) 
Marcel Rius (baríton), Ramon Pelegrí (veu baixa i guitarra) i Jordi Vivas 
(baríton, acordió i direcció musical), tenen àmplia experiència en tots aquests 
camps, així com també en el cant coral i en l’àmbit sardanístic. Han cantat 
per tota Catalunya, País Valencià, Les Illes, Madrid, País Basc, França, 
Andorra…
El seu repertori inclou des de l’havanera més clàssica a les últimes creacions, 
boleros, sardanes, valsos, corrandes, balades…i tots aquells gèneres que 
s’han cantat al voltant d’una taula, a la taverna.

Discografia
Arrels de la Terra Ferma | 1995
dTOT1nAMICa | 2002
UnAmicaMés | 2010
Havaneres a l’Auditori | 
1996 i 1997 En directe

https://youtu.be/aEe1_jdRz4Q
https://www.instagram.com/explore/tags/arrelsdelaterraferma/
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Especificacions

Data de fundació: 1994
Peces en repertori: 74
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Premià de Mar (Barcelona)

Contacte: Jaume Romaguera
Telèfon de contacte: 650173491
Mail: barcademitjana@hotmail.com
Web: http://www.barcademitjana.com

Barca de Mitjana 1994
El grup Barca de Mitjana neix el 1994, any en què comencen els primers 
assajos. En aquell moment el grup comptava amb vuit membres. Debuten a 
la Festa Major de Premià de Mar del 1995. Barca de Mitjana canta 3 peces a 
la paret de l´enyorat edifici del Bellamar. Després de les primeres actuacions 
el grup passa per diferents etapes, hi ha components que marxen i finalment 
arribem a la formació actual: Jaume López (1º veu), Joan Botey (2ª veu), Adan 
Torres (3ª veu i acordió) Jaume Romaguera (guitarra).

Discografia
De vell nou | 2016
Enyorança | 2018

https://www.facebook.com/Barca-de-Mitjana-617185211697875/?ref=hl
https://www.facebook.com/1122542151/videos/1021730591161611
https://www.instagram.com/explore/tags/barcademitjana/
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Especificacions

Data de fundació: 1 octubre 1999
Peces en repertori: 80
Peces per actuació: 23
Durada aproximada de l’actuació: 1h. 30m.
Equip de so: propi 
Mitjà de transport: propi
Municipi: Lleida

Contacte: Jordi Carulla / Ramon Bordes
Telèfon de contacte: 653 467241 / 666 476 556
Mail: grupboira@hotmail.com
Web: boirahavaneres.cat

Boira 1999   
Som un grup d’havaneres nascut a Lleida l’any 1998. L’acte fundacional va 
ser a l’Auditori Enric Granados de la ciutat de Lleida amb la presència física 
del factòtum del món de l’havanera José Luis Ortega Monasterio.
El formem tres components: Ramon Bordes, Jordi Carulla i Toni Castell, que 
musicalment aporten tres veus acompanyades d’acordió i guitarra.

Discografia
Des del campanar de Lleida | 2000
Retalls | 2007
La mar de dins | 2009
Som de l’Oest | 2014

http://boirahavaneres.cat/
https://www.facebook.com/groups/140297272663237
https://youtu.be/mg4xAL8jTkA
https://www.instagram.com/grupboira/
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Especificacions

Data de fundació: 1997
Peces en repertori: 60
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi, 1000 w.
Mitjà de transport: Propi
Municipi: El Masnou (Barcelona)

Contacte: Òscar Coromines, Miquel Garolera i Xavier Noguer
Telèfon de contacte: 629 327 291 / 678 605 862 / 666 432 278
Mail: borinquenhavaneres@gmail.com

Borinquen 1997
El grup Borinquen va néixer l’any 1997 al Masnou. Actuem a festes majors, 
de carrer i privades, però la nostra cantada per excel·lència és la Nit 
d’havaneres i rom del mes de setembre. Els components actuals són: Carla 
Zaragoza (acordió), Ramon Oliver i Xavier Noguer (veus i guitarres), Miquel 
Garolera (veu i harmònica) i Jordi Domènech, i Òscar Corominas (veus). 
Estem dirigits per la Teresa Martínez, professora de música i cant.

https://www.facebook.com/borinquenhavaneres/
https://www.youtube.com/watch?v=D0TcbM3UwTg&authuser=0
https://www.instagram.com/borinquen_havaneres/
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Especificacions

Data de fundació: 1998
Peces en repertori: 65
Peces per actuació: 22
Durada aproximada de l’actuació: 1h 45’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Pont de Molins (Girona)

Contacte: Dani Mancebo Blanco
Telèfon de contacte: 687934154
Correu electrònic: grupcelrogent@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/grupcelrogent/

Cel Rogent 1998
Cel rogent és un grup d’havaneres de l’Alt Empordà , format per 3 veus i 
acompanyament de guitarra i acordió. El seu repertori consta d’unes 65 
cançons entre havaneres, cançons de taverna, valsos mariners i cançó 
popular. Està format pels següents components: Antonio Moreno (tenor), 
Esteve Angelats (baríton i guitarra), Dani Mancebo (direcció, baix i acordió) i 
Leroy Morante (tècnic de so).

https://www.facebook.com/grupcelrogent/
https://www.youtube.com/watch?v=K9ViPJD9Sx4
https://instagram.com/grupcelrogent
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Especificacions

Data de fundació: 2017
Peces en repertori: 60
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Calella (Barcelona)

Contacte: Lluís Sarriera
Telèfon de contacte: 609 879 914
Mail: info@faronersdecalella.cat
Web: http://www.faronersdecalella.cat

Faroners de Calella 2017
Faroners de Calella és un grup d’havaneres i cant de taverna fundat el 2017. 
La nostra formació és de tres veus amb dues guitarres i contrabaix. En el 
nostre repertori incloem havaneres, valsets, sardanes i d’altres peces de 
diferent estil. La durada de l’actuació és d’hora i mitja i disposem d’equip de 
so i il·luminació. Tot i ser un grup jove, la direcció d’en Lluís Sarriera, amb més 
de trenta anys en el món de l’havanera, ens permet assolir un gran repertori. 
La formació està integrada per Lluís Sarriera Rojas (veu i guitarra), Lluís París 
Muñoz (veu i guitarra) i Josep Barri i Vila (veu i contrabaix).

https://www.youtube.com/watch?v=ObKaEL0xrIY
https://www.instagram.com/explore/tags/elsfaronersdecalella/
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Especificacions

Data de fundació: 2003
Peces en repertori: 30
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 15’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Palafrugell (Girona)

Contacte: Francesc Xavier Jonama Casellas
Telèfon de contacte: 654 520 990
Mail: info@lempordanet.net
Web: http://www.lempordanet.net

L’Empordanet 2003
L’Empordanet ens sentim representants d’una renovació generacional amb 
la vocació de cantar els repertoris que al llarg dels anys han esdevingut més 
tradicionals o bé aquelles cançons que corren el perill de quedar en l’oblit. 
Això no treu que vulguem mirar de reüll al futur incloent al repertori cançons 
de composició pròpia. En el nostre repertori volem reflectir experiència i 
renovació generacional, respecte per la tradició i desig d’innovació, rigor i 
festa, espontaneïtat i cura. Tot plegat amb una instrumentació elaborada.
Avui l’Empordanet som en Lluís Bofill (guitarra i veu i director de l’Empordanet) 
i Xavi Jonama (veu).

Discografia
Indians | 2004
Heretatge | 2006
Lejos de ti | 2012
Quan més mar, més vela | 2019

https://www.facebook.com/search/top?q=l%27empordanet%2C%20havaneres
https://www.youtube.com/watch?v=BghEQYyDPgk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/lempordanetmusic/
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Especificacions

Data de fundació: 1982
Peces en repertori: 95
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Montcada i Reixac (Barcelona)

Contacte: Joan Perarnau
Telèfon de contacte: 634 944 042
Mail: lespingari@gmail.com
Web: https://lespingari.wixsite.com/lespingari

L’Espingari 1982
El grup d’havaneres L’Espingari va néixer l’any 1982 i fou apadrinat per 
la Núria Feliu. Les actuacions del grup ofereixen havaneres tradicionals, 
modernes i de composició pròpia, cançó de taverna i ritmes mediterranis 
que han aconseguit, amb el pas del temps, que L’Espingari hagi creat un estil 
propi i reconeixible en totes les seves actuacions.

Discografia
L’Espingari | 1989
10, Per molt anys! | 1993
Del Mediterrà a les Antilles | 1995
L’Espingari, tal com sona... | 1998
Nits Marineres | 2001
Ocell Mediterrani | 2004
25 Anys Cantant | 2007
Montcada i Reixac | 2009
Sons de mar | 2014
Havanera estimada | 2017

https://www.facebook.com/LESPINGARI/
https://www.youtube.com/watch?v=LOuv8FuPstg
https://www.instagram.com/lespingari/


17

Especificacions
Data de fundació: 2014
Peces en repertori: 33
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 90 minuts
Equip de so i de llums: propi
Transport: propi
Municipi: Igualada (Barcelona)

Contacte: Jordi Giralt
Telèfon de contacte: 687 064 748
Mail: laguinguetahavaneres@gmail.com
Web: http://laguinguetahavaneres.cat/

La Guingueta 2014
El nostre repertori gira al voltant de l’havanera i la cançó de taverna amb 
alguna pinzellada de la Nova Cançó i cançons pròpies. La diversitat 
d’experiències musicals anteriors dels components del grup -cançó d’autor, 
rock, flamenc, cant coral- li dona el color particular que oferim en cada 
concert. Totes les peces les arrangem cercant la varietat en la instrumentació 
i en la polifonia, jugant amb el mestissatge dels ritmes. En cada concert 
cerquem la complicitat i la participació del públic amb una posada en escena 
plena de de sensibilitat frescor i entrega. La Guingueta som en Jordi Giralt 
(veu tenor, baix i ukelele), Salvador Millera (veu baríton, acordió diatònic i 
harmòniques) Pere Regordosa (veu baix, guitarra i percussions fines) i Diego 
Paque (percussions i cors). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010697412037
https://www.youtube.com/watch?v=rmKN_Vyo6Ic
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Data de fundació: 2004
Peces en repertori: 21
Peces per actuació: 21
Durada aproximada de l’actuació: 1h 45’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Arenys de Mar (Barcelona)

Contacte: Josep Bergadà
Telèfon de contacte: 626 760 665
Mail: info@lavellalola.cat
Web: www.lavellalola.cat

La vella Lola 2004
La vella Lola és una formació musical professional fundada el 2004 i dedicada 
al gènere de les d’havaneres. Està integrada per la Marta Bombí (veu), Josep 
Bergadà (veu i guitarra), Elisa Sala (acordió) i Antoni Pujol (contrabaix) Oferim 
una cantada tradicional d’havaneres amena i de qualitat.

Discografia
Paper mullat | 2014

https://www.facebook.com/lavellalola.cat
https://www.youtube.com/watch?v=y3mtRXWSxdY&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/lavellalola/
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Especificacions

Data de fundació: Dissabte, 6 de juliol del 2013
Peces en repertori: 47
Peces per actuació: 17
Durada aproximada de l’actuació: 75 min.
Equip de so: Sí
Mitjà de transport: Sí
Municipi: Girona (Girona)

Contacte: Tona Gafarot
Telèfon de contacte: 650 80 79 78
Mail: info@lesanxovetes.cat
Web: http://www.lesanxovetes.cat/

Les Anxovetes 2013
Les Anxovetes és un grup d’havaneres nascut l’estiu del 2013 a Girona. 
Cantat íntegrament en femení, el grup està compost per Tona Gafarot (veu 
greu), Marta Pérez (veu aguda/mitja), Montse Ferrermoner (veu aguda/mitja), 
Xevi Pasqual (contrabaix), Salva Gallego (guitarra) i Xevi Salvatella (tècnic de 
so). Ofereixen el repertori d’havaneres clàssic i tradicional, cantat amb frescor 
i sinceritat i amb el seu punt de salabror. Pesqueu-les!

Discografia
En fresc | 2015
En sal | 2017
(D)ones | 2018
En llauna | 2020

https://www.facebook.com/lesanxovetes
https://twitter.com/lesanxovetes
https://youtu.be/_E0xzj5_CyY
https://www.instagram.com/lesanxovetes/
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Especificacions

Data de fundació: 2004
Peces en repertori: 60
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: El Port de la Selva (Girona)

Contacte: Santi Musquera
Telèfon de contacte: 661 957 087
Mail: smusquera@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/groups/107463679297467/?fref=ts

Mar d’Amunt 2004
El grup d’Havaneres Mar d’Amunt del Port de la Selva va ser fundat 
l’any 2004.
Actualment està integrat per: J.Fillat (Llaüt), A.Paltré (Guitarra); 
S.Musquera (Acordió) i els tenors F.Torner i A.Tubert. En el decurs 
d’aquests anys han gravat dos CDs. Han fet actuacions a la Nit 
de l’Havanera, al “Play Back” del poble, a festes majors i altres 
esdeveniments a l’Empordà, el Gironès, La Garrotxa, Tarragonès, el 
Vallès i el Bages.

Discografia
Havaneres al Port de la Selva | 2011
Sons de Mar d’Amunt | 2015

https://www.facebook.com/groups/107463679297467
https://youtu.be/vucgdYgU5OM
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Especificacions

Data de fundació: 1979
Peces en repertori: 100
Peces per actuació: 22
Durada aproximada de l’actuació: 2h
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Mataró  

Contacte: Francesc Salse
Telèfon de contacte: 629 042 048
Mail: marendins@marendins.com
Web: www.marendins.com

Mar Endins 1979
Mar Endins un grup d’havaneres amb 42 anys d’història. Els seus actuals 
integrants són: Álvar Honrubia. Miquel Marín, Samuel Arderiu i Francesc 
Salse, que sempre ha dirigit la formació. El grup ha portat a terme 
l’enregistrament de 20 CD’s i un DVD, 5 concerts al Palau de la Música i més 
de 4.000 actuacions a Catalunya, Espanya i l’estranger. El grup disposa d’un 
museu, La Cova de Mar Endins, i el seu director, Francesc Salse, ha compost 
més de 40 havaneres. 

Discografia
21 discs editats

https://www.facebook.com/groups/1712080862352610/user/100002209434058
https://twitter.com/GrupMarEndins
https://www.youtube.com/watch?v=iUEcQd0qHg4&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/havaneres_marendins/
http://www.marendins.com/discografia-havaneres/
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Especificacions

Data de fundació: 1996
Peces en repertori: 60
Peces per actuació: 22
Durada aproximada de l’actuació: 2h
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Montcada i Reixac (Barcelona)

Contacte: Toni Belmonte i Mònica Solà
Telèfon de contacte: 690 090 312 - 619 832 973
Mail: info@havaneresmarivent.com
Web: http://www.havaneresmarivent.com

Mar i vent 1995
El grup Mar i Vent va ser fundat l’any 1995 per un grup d’amics del barri 
d’Horta de Barcelona i té i una llarga trajectòria pels diferents escenaris del 
món de l’havanera amb un ampli repertori de cançons. Hem editat un total de 
8 discos, el darrer és Senzill i tendre, publicat l’any 2019 amb motiu del 25è 
aniversari. Els actuals components –tots del Vallès Occidental— som Mònica 
Solà (acordió, veus i direcció musical), Tito Mora (guitarra i baríton), Lluís 
Giménez (tenor i bongos) i Toni Belmonte (baix).

Discografia
Luna llena | 1999
Mirant més enllà | 2002
Els colors de l’aigua | 2005
Tots cantem amb mar i vent | 2007
Entre xarxes | 2009
Un raig d’alegria | 2009
Trepitjant fort | 2014
Senzill i tendre | 2019

https://www.facebook.com/havaneresmarivent
https://www.youtube.com/watch?v=lf67E3kTMGs&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/mar_i_vent/


23

Especificacions

Data de fundació: 1982
Peces en repertori: 95
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Matadepera (Barcelona)

Contacte: Joan Castelló
Telèfon de contacte: 636 480 602
Mail: jjccee136@gmail.com 

Mariners de Riera 1982
El grup ha volgut sempre ser molt fidel a l’estil dels vells tercets que van 
preservar l’havanera com a cant de taverna a la primera meitat del segle XX. 
És per això que la instrumentació es limita a una guitarra, i que la vocació 
del grup és cantar bàsicament havaneres antigues – de principis de segle – 
vingudes de Cuba o composades aquí, sense renunciar a interpretar algunes 
de les havaneres i valsets moderns més bonics i amb més sabor.

Discografia
Lluny dels companys | 1987
Habaneras en la Habana | 1990
Azul Marino | 2000

https://www.facebook.com/marinersderierahavaneres
https://youtu.be/enR6s5jW1Jk
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Especificacions

Data de fundació: juny de 2012
Peces en repertori: 50
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 90 min
Equip de so: Propi i tècnic de so 
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Palafrugell (Girona)

Contacte: Neus Mar
Telèfon de contacte: 657 303 825
Mail: neusmarmusica@gmail.com
Web: www.neusmar.net

Neus Mar Grup 2012
Neus Mar s’endinsa al món de l’havanera l’any 2008 de la mà de Càstor Pérez. 
Amb ell crea l’espectacle L’essència de l’havanera i funden el grup Cubacant 
juntament amb Xiqui Ramon. Després de la mort de Càstor Pérez, actua 
acompanyada del mestre Josep Bastons fins que l’any 2012 crea el seu propi grup. 
Ens ofereix una manera d’interpretar, de connectar amb el públic, d’entendre i 
de sentir l’havanera lluny dels estereotips tradicionals amb la veu femenina com 
a protagonista. Ha actuat en centenars de concerts i cantades arreu del territori 
català i a fora també i en tres ocasions a la Cantada d’havaneres de Calella de 
Palafrugell. L’acompanyen Emilio Sánchez (veu i guitarra), Pep Rius (contrabaix i 
arranjaments), Sonia Zurriaga (veu i acordió) i Enric Canada (percussió).

Discografia
A contracorrent | 2013

Aigua de flors | 2015

Fil a fil | 2018

https://www.facebook.com/neusmar74
https://youtu.be/_tWRN4Q_t4E
https://www.instagram.com/neusmarcantant/
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Especificacions

Data de fundació: 1972
Peces en repertori: 61
Peces per actuació: 24
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Palafrugell (Girona)

Contacte: Jordi Tormo
Telèfon de contacte: 629 86 16 70
Mail: jtormoicapdevila@gmail.com
Web: http://www.peixfregit.com

Peix Fregit 1972
Som un grup d’havaneres que té una llarga trajectòria. Ens avalen més de 
40 anys d’activitat. Si bé és cert que al llarg dels anys han anat canviant 
els components del grup, sempre hem intentat mantenir un estil propi, una 
manera de fer que ens identifica. Volem cantar el que es agrada: havaneres, 
valsets mariners, sardanes, cançó marinera i de taverna. Volem que la gent 
que ens escolti passi una bona estona i que s’emporti un bon record i li 
quedin ganes de tornar-nos a escoltar. Actualment formem el grup en Pere 
Molina (primera veu i guitarra des del 2013), Jordi Tormo (tercera veu des del 
1987) i Norbert Torrecillas (acordió i segona veu des del 2008).

Discografia
Rosa dels vents | 1992
Raballa | 1994
Peix Fregit 25 anys | 1997
Vela llatina | 2000
Sirenes | 2002
Salabror | 2005

Cap a tu | 2007
Peix fresc | 2009
Aigua de mar | 2010
Dit i fet | 2014
En directe | 2016
Tal com sona | 2018

https://www.facebook.com/groups/peixfregit
https://youtu.be/c0oNwsFPJHo
https://www.instagram.com/gruppeixfregit/
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Especificacions

Peces en repertori: 40
Peces per actuació: 17
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Valls (Tarragona)

Contacte: Francesc Ruiz
Telèfon de contacte: 686 969 065
Mail: penjatsdelham@gmail.com
Web: http://webfacil.tinet.org/penjats

Penjats de l’ham 1995
Des del nostre espai saludem molt cordialment a tothom.
Els Penjats de l’Ham sóm el grup d’havaneres de Valls, amb experiència des 
de 1995.
Actualment en formem part 4 components: el Kiku (contratenor), el Pep 
(tenor), el David (acordió) i el Salva (guitarra i 2a veu). El nostre repertori conté, 
principalment, cançons a 3 veus.
Sóm grans amants de l’havanera i ens ho passem molt bé a l’escenari. El 
nostre desig és transmetre al públic la nostra alegria i compartir-la amb ell des 
de la música i el ritme.
Gaudiu de la visita! 

Discografia
Costa Daurada | 2005
Una caseta vora el mar | 2007
Quinze anys marcant el compàs d’aquella havanera... | 2011
Aromes de mar i cafè | 2018

https://www.facebook.com/penjats.delham
https://youtu.be/f3treOLsWyA
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Especificacions

Data de fundació: 1966
Peces en repertori: 105
Peces per actuació: 24
Durada aproximada de l’actuació: 2h
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Palafrugell (Girona)

Contacte: Carles Casanovas
Telèfon de contacte: 630 875 559
Mail: carles@portbo.com
Web: http://www.portbo.com

Port Bo 1966
Nascut l’any 1996 arran de la publicació del llibre Calella de Palafrugell i les 
havaneres, Port Bo és un dels impulsors de la Cantada de Calella, on hi han 
estat convidats en totes les seves edicions. El seu repertori, heretat en gran 
part dels vells cantaires calellencs, està format per havaneres clàssiques 
i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes, cançó catalana…A 
l’actualitat el grup el formen: Josep Nadal (tenor), Irineo Ferrer “Mineu” 
(baríton) i Carles Casanovas (veu baixa, guitarra i direcció musical).

Discografia
26 discos editats

https://www.facebook.com/groups/portbo
https://twitter.com/portbo
https://www.youtube.com/watch?v=cC33yH47wRE
http://www.portbo.com
https://www.instagram.com/portbohavaneres/
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Especificacions

Data de fundació: 1980
Peces en repertori: 70 
Peces per actuació: 24 
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi:   (Barcelona)

Contacte: Marta Pubill
Telèfon de contacte: 687 902 657
Mail: romcrematmanager@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/Rom-Cremat-101778962093561

Rom Cremat 1980
El grup Rom Cremat va néixer a la dècada dels vuintanta. Ha actuat arreu de 
Catalunya, a les festes de Gràcia i Sants, al festival de la cançó marinera de 
Palamós, al Parc de l’Agulla de Manresa, en festes majors i festes privades, 
Màlaga, Getxo i arreu de l’estranger, on ha realitzat cantades a Suïssa i al 
Japó. Els components del grup som en Jordi (veu solista), la Neus (segona 
veu) i en Cesc (tercera veu i guitarra), i fem un repertori variat compost 
d’havaneres tradicionals, valsos mariners i cançó de taverna.

https://www.facebook.com/Rom-Cremat-101778962093561
https://www.youtube.com/watch?v=gKdOeRYsNFU
https://www.instagram.com/gruphavaneresromcremat/
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Especificacions
Data de fundació: 2012
Peces en repertori: 34
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 1h 45’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Reus (Tarragona)

Contacte: Txiki Morena
Telèfon de contacte: 610289302
Mail: sonsdelmar@gmail.com
Web: http://www.ja.cat/sonsdelmar

Sons del Mar 2012
Som un grup d’havaneres de Reus, format per quatre músics: la Rosa i 
el Gerard cantant, el Txiki tocant la guitarra i el Joan tocant l’acordió. Ens 
acompanya sempre el nostre tècnic de so.
Oferim un espectacle musical de cultura popular ple d’havaneres i altres 
cançons i ritmes coneguts. Les nostres cantades tenen el sabor d’abans: són 
cantades fetes a mà, amb música i veu en directe.
Un espectacle en què comptem sempre amb la participació del públic.

https://www.facebook.com/sons.del.mar/
https://www.youtube.com/watch?v=HmkyZykCTyw
https://www.instagram.com/sonsdelmar/
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Especificacions
Data de fundació: 1974
Peces en repertori: 92
Peces per actuació: 21
Durada aproximada de l’actuació: 1h 30’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Girona (Girona)

Contacte: Joan Vila Vila
Telèfon de contacte: 606543911
Mail: havaneres@grupterraendins.com
Web: http://grupterraendins.com

Terra Endins 1974
Fa més de quaranta-cinc anys un grup d’amics es van reunir per compartir la 
seva passió per les havaneres i la música popular. L’objectiu, participar en la 
8a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, el dia 3 d’agost del 1974. 
El que havia de ser una única cantada, ha esdevingut una llarga trajectòria 
d’actuacions, amistats, viatges i cantades a tot el nostre territori però també a 
Cuba, Suïssa, Holanda, Madrid, el País Basc i el País Valencià, entre d’altres. 
El nostre repertori és un recorregut per les millors havaneres, sardanes i 
cançons populars de la nostra terra, com La Bella Lola, El meu avi, El canó de 
Palamós o Girona m’enamora, i temes per descobrir i havaneres pròpies.
Actualment, el grup està format per en Miquel Llorenç a la guitarra i a la veu 
de tenor, per en Joan Vila Vila a la veu de tenor, en Joan Vila Safont a la veu 
de baríton, en Joan Velasco a la veu de baix, i Alba Domènech al contrabaix. 

Discografia
40+ | 2016
La gent del Terra Endins | 2011  
Bon Menú | 2008
50 Havaneres | 2004
25 Anys catedral | 2002
Passa-t’ho bé | 2002
25 Anys | 1999
Cala Montgó | 1998
10 | 1995
20 Anys | 1994

Girona m’enamora | 1992
Sardanes | 1990
Havaneres | 1987
Havaneres | 1980  
Sardanes i Havaneres | 1980
Havaneres | 1978
Havaneres | 1978
Calella de palafrugell 
habaneras | 1975

https://www.facebook.com/grupterraendins
https://youtu.be/VYZqhFgrxeM
https://www.instagram.com/terraendinsgrup/
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Especificacions

Data de fundació: 2000
Peces en repertori: 45
Peces per actuació: 20
Durada aproximada de l’actuació: 2h
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Granollers (Barcelona)
Contacte: Núria Berengueras
Telèfon de contacte: 695589460
Mail: info@ultramar.cat
Web: http://www.ultramar.cat

Ultramar 2000
Ultramar és un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi 
caracteritzat principalment pels cuidats arranjaments de les cançons, la 
variació i harmonia de les veus, i la personal interpretació dels temes originals 
escollits del repertori internacional i tradicional, així com de composicions 
pròpies i d’autors contemporanis. La recerca de la màxima qualitat i la 
bona comunicació amb el públic són la nostra preocupació constant que, 
afortunadament, es veu recompensada a cada concert amb la càlida acollida 
que sol manifestar la gent que ens segueix i ens escolta. Actualment, 
Ultramar està format per la Núria Berengueras (veu, guitarra i cofundadora del 
grup) l’Agustí Alonso (veu i acordió) en Joan Ramon (baix, guitarra i veu) i en 
Rafa Pino, (baix, guitarra i veu).

Discografia
Ànima d’Havanera | 2017
Ronda Litoral | 2009
Homenatge a Ortega i Monasterio | 2002

https://www.facebook.com/ultramar.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=XwlYKwLR7RI
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ultramar.cat%2Fcontacte%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=grupultramar&tw_p=followbutton
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Especificacions

Data de fundació: 1996
Peces en repertori: 60
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 1h 45’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: L’Hospitalet de l’Infant

Contacte: Xavier Pardina
Telèfon de contacte: 610 801 067 | 977 823 960
Mail: xavier@ventfort.net
Web: http://www.ventfort.net

Vent Fort 1996
Som d’una terra on el vent bufa fort, però també gaudim de la bonança de 
la mar. Fundat l’any 1996, ens motiva especialment l’estudi, la història i la 
divulgació de l’havanera, des dels seus inicis fins a l’actualitat i per això el 
nostre repertori inclou havaneres antigues i noves, algunes de composició 
pròpia. Avui continuem navegant amb les nostres cançons i acompanyant-
vos amb aquesta música marinera que tant ens agrada a tots.
A l’actualitat Vent Fort el formem en Gerard Fígols (1ª veu i acordió) en Toni 
García (2ª veu i guitarra) i en Xavier Pardina (3ª veu i cofundador del grup).

Discografia
15 Anys d’Havaneres | 2011
Vent Fort a L’Havana | 2003
Havaneres al vent i a la mar | 2001

https://youtu.be/2vV2Pz1kiOE
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Especificacions

Data de fundació: Octubre de l’any 1984
Peces en repertori: 43
Peces per actuació: 22
Durada aproximada de l’actuació: 1 hora 30 minuts
Equip de so: Equip de so propi de 4000 w i il·luminació pròpia
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Barcelona

Contacte: Josep Lluís Romera Raja
Telèfon de contacte: 669 870 981
Mail: info@xarxahavaneres.com
Web: www.xarxahavaneres.com

Xarxa 1984
El grup d’havaneres Xarxa es va formar l’octubre de l’any 1984 en el barri 
barcelonès del Poble Sec. Josep Lluís Romera i d’altres components, que 
provenen del món del cant coral, prenen la iniciativa de formar aquest grup. 
Després d’alguna reestructuració de membres del grup, entra a col·laborar 
en Ricard Padró, actual veu baixa i guitarra del conjunt. Comença, doncs, en 
aquesta època, el que serà la seva millor trajectòria professional.
Actualment el grup està format per en Faust Villalta, tenor primer, Josep Lluís 
Romera, tenor segon, Ricard Padró, veu baixa i guitarra i Víctor Gómez, 
acordió.

Discografia
Havaneres al punt | 1998
La poma | 1991
Sempre al teu costat | 1997
Arrels cubanes | 2014

https://www.facebook.com/gruphavaneresxarxa/
https://www.youtube.com/watch?v=hwzPV8C2qPo
https://www.instagram.com/gruphavaneresxarxa/
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Especificacions

Data de fundació: 2000
Peces en repertori: 46
Peces per actuació: 18
Durada aproximada de l’actuació: 1h 50’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Contacte: Ramon Sol
Telèfon de contacte: 600 282 142
Mail: correu@xatohavaneres.cat
Web: http://www.xatohavaneres.cat/

Xató 2000
Xató neix de la mà de quatre amics apassionats de la música que amb el 
temps han anat desenvolupant un estil propi, amb unes veus i sonoritat 
diferenciades d’altres grups, així com un extens i variat repertori d’havaneres, 
valsos, balades, boleros i sardanes, sense deixar de beure de les principals 
fonts del món de l’havanera i del cant de taverna. Tot amb l’objectiu principal 
de cultivar i difondre aquest gènere amb rigor i qualitat.
Actualment, Xató som en Joan Parellada (tenor), en Josep Vila (acordió) en 
Jordi González (baríton) i en Ramon Sol (guitarra i veu baixa).

Discografia
Xató i rom | 2001
Més Xató | 2004
Lluna, foc i rom | 2008
Al to que toca | 2016

https://www.facebook.com/groups/138508559128/
https://twitter.com/xatohavaneres
https://www.youtube.com/watch?v=2LST6YcbAyQ&feature=emb_logo
https://www.instagram.com/xatohavaneres/
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Especificacions
Peces en repertori: 70
Peces per actuació: 16/18
Durada aproximada de l’actuació: 1 h 
Equip de so: No es necessita amplificació a no ser que el concert es realitzi a 
l’aire lliure. 
Mitjà de transport: propi
Zona on pertany l’intèrpret: Girona/ Barcelona
Contacte: Indira Ferrer/ Antoni Mas
Telèfon de contacte: 636 771 306 (Indira Ferrer) / 680 24 30 86 (Antoni Mas)
Mail: rfmsoprano@hotmail.com / antonimas@musicat.cat 
Web: www.indiraferrersoprano.com 

Indira Ferrer-Morató
La soprano Indira Ferrer Morató ha interpretat l’havanera lírica en prestigiosos 
teatres com: el Palau de la Música Catalana, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
Auditori del Gran Casino d’Aranjuez, Auditorio Eras de la Sal (Torrevieja), König 
Albert Theatre de Bad Elster (Alemanya) etc. 
El pianista cubà Cecilio Tieles l’introdueix en el món de la cançó lírica cubana 
i canta assíduament a teatres com: Museo de la Revolución de Cuba, Teatro 
Cervantes, Teatro América, Museo Nacional de la Música, Museo de Bellas Artes 
etc. També canta havaneres tradicionals acompanyada del pianista Antoni Mas 
que, a través dels seus arranjaments les assimilen a la cançó de concert. 
És autora del text de diverses Havaneres musicades per Antoni Mas o Josep 
Bastons.
Actualment està fent un treball de recerca sobre havaneres d’origen mexicà i xilè.

Discografia
“La Bella Cubana” (Screen Music)
“Dedicado a las señoritas de La Habana” (Columna Música)
Eurídice XXI (EMI-ODEON)
“Entre dos mars” (PICAP)
“La Prima Cobla” (Audiovisuals de Sarrià)
“Iberia” (PICAP)
“La luna por la ventana” (4rivers sound)

https://www.facebook.com/indira.ferrer.soprano
@ 690 607 742
https://www.instagram.com/indira_ferrer_soprano/
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Especificacions

Data de fundació: 2009
Peces en repertori: 40
Peces per actuació: 15
Durada aproximada de l’actuació: 1h 15’
Equip de so: Propi
Mitjà de transport: Propi
Municipi: Llers-Hostalets de Llers (Girona)

Contacte: Meritxell Funtané
Telèfon de contacte: 608 613 437
Mail: lluislozanofigueres@gmail.com
Web: https://www.lluislozano.com/

Lluís Lozano 2009
Luís Lozano, cantautor empordanès, a través de les seves cançons, ens 
explica histories que amb la seva maduresa sempre tenyida d’una innocència 
i joventut màgica, ens permet entrar-hi de tal manera que les podem sentir 
properes i nostres.
Aquest 2021 Lluís treu el seu treball Canta’m una Havanera, que és el reflex 
de la millor versió de si mateix, la de compositor i cantautor.

Discografia
Vivir Juntos | 2008

Carlota Deluxe | 2016

Reina de Corazones | 2019

Canta’m una havanera | 2021

https://www.facebook.com/lluislozanomusica
https://youtu.be/hrGtj0ucHsc
https://www.instagram.com/lluislozanomusica/
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Grups  Localització

Mar d’Amunt  1 
Cel Rogent 2
Lluís Lozano 3
Antoni Subirana i Els Sonsos  4
Les Anxovetes 5
Terra Endins  5
Arjau 6
L’Empordanet  6
Neus Mar Grup 6
Peix Fregit  6
Port Bo  6
Americanus 7
Faroners de Calella 8
La vella Lola 9
Mar Endins 10
Ultramar 11
Barca de Mitjana 12
Borinquen 13
L’Espingari 14
Mar i Vent  14
Mariners de Riera  15
Indira Ferrer Morató  16
Xarxa 16
La Guingueta 17
Rom Cremat 18
Xató  19 
Arrels de la Terra Ferma 20
Boira 20
Sons del Mar  21
Penjats de l’Ham  22
Vent Fort  23
Arpellots Havaneres Band 24
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Montcada i Reixac 14

https://www.facebook.com/groups/107463679297467/?fref=ts
https://www.facebook.com/grupcelrogent/
https://www.lluislozano.com/
http://www.tonisubirana.com/?page_id=4380
http://www.lesanxovetes.cat/
http://grupterraendins.com
https://www.arjau.com/
http://www.lempordanet.net
www.neusmar.net
http://www.peixfregit.com
http://www.portbo.com
https://www.facebook.com/americanus4/
http://www.faronersdecalella.cat
www.lavellalola.cat
http://www.marendins.com
http://www.ultramar.cat
http://www.barcademitjana.com
https://www.facebook.com/borinquenhavaneres/
https://lespingari.wixsite.com/lespingari
http://www.havaneresmarivent.com
https://www.facebook.com/marinersderierahavaneres
www.indiraferrersoprano.com
www.xarxahavaneres.com
http://laguinguetahavaneres.cat/
https://www.facebook.com/Rom-Cremat-101778962093561
http://www.xatohavaneres.cat/
@690 607 742
http://boirahavaneres.cat/
http://www.ja.cat/sonsdelmar
http://webfacil.tinet.org/penjats
http://www.ventfort.net
https://www.facebook.com/ArpellotsHavaneresBand


Foto Paco Dalmau.


