
El segon grup d’Espolla –com els agrada deno-
minar-se– presentarà les cançons del seu segon 
llarga durada La mateixa sort (The Indian Run-
ners, 2021), flamant Premi Enderrock de la Crí-
tica al millor disc de l’any. Pop-folk hereu de 
Bob Dylan, Pau Riba i The Band.

L’organitzen:

Hi col·labora:

Amb el suport de:

En Jan Riera, la Roser Cruells i l’Èric Vergés 
han publicat nou disc, Diamants (Halley Records, 
2022), després de tretze anys de trajectòria. 
Un treball optimista que presentaran en directe 
amb un espectacle enèrgic i vital.

Els germans Júlia i Pau Serrasolsas duen a 
l’Anòlia el seu tercer disc, Suposo que l’amor 
és això (Kasba Music, 2022). Un treball de pop 
d’autor, que els situa com un grup consolidat 
dins l’escena musical del país.

La Ludwig Band Els Catarres

Ginestà

Divendres 15 de juliol - 22.30 h
Parc de l’Estació Vella

Dissabte 16 de juliol - 23 h
Parc de l’Estació Vella

Divendres 15 de juliol - 23.30 h
Parc de l’Estació Vella



Les Pastes de la Iaia és un grup de música emer-
gent format per 7 joves d’arreu de la comarca 
de l’Anoia. En els seus concerts toquen tant 
versions com cançons pròpies i, per omplir, ex-
pliquen acudits. L’humor és una part essencial 
de les seves cançons i el seu somni és que la 
gent les escolti no irònicament.

Lluna Plena va començar amb dos cantants prin-
cipals i actualment ja són set persones a l’es-
cenari. Componen temes propis, els interpreten 
i els llencen a les diferents plataformes di-
gitals. També versionen temes de pop-rock en 
català i castellà i tenen molt clar que volen 
passar el seu futur a dalt d’un escenari.

La banda ha renascut per revolucionar el pa-
norama festiu català. El segon disc, Vivir más 
(Halley Records, 2021), és la seva carta de 
presentació després del debut Rumba del nord 
(autoeditat, 2017). Practiquen la ‘tecnorumba’, 
que combina les bases electròniques amb el ritme 
ventilador de la guitarra.

La cantautora terrassenca Gemma Humet presenta 
el seu quart àlbum, Rere tot aquest fum (Saté-
lite K, 2022), on fusiona la cançó amb l’elec-
trònica. Parla de l’amor, però sobretot de ser 
coherent amb una mateixa com a pas indispensable 
per ser feliç.

Després de dos anys de silenci tant a l’estudi 
com a dalt dels escenaris, la banda d’Ontinyent 
reapareix amb la seva cinquena entrega disco-
gràfica, Guaret (Propagada pel Fet!, 2022), on 
insisteix en la seva recepta de fusió-reggae. 

Concert sorpresa per celebrar un aniversari 
històric.

Les Pastes de la Iaia Lluna Plena Habla de Mí en Presente

Gemma Humet AuxiliGran Concert European 
Balloon Festival

Divendres 8 de juliol - 21 h
Parc Central

Dimecres 13 de juliol - 22.30 h
Parc de l’Estació Vella

Dijous 14 de juliol - 22.30 h
Parc de l’Estació Vella

Dimecres 13 de juliol - 23.30 h
Parc de l’Estació Vella

Dijous 14 de juliol - 23.30 h
Parc de l’Estació Vella

Dissabte 9 de juliol - 23.30 h
Parc Central

Des de ja fa 34 anys, el Festival 
Anòlia ha consolidat Igualada com 
un dels escenaris musicals desta-
cats de l’estiu amb una programa-
ció variada i eclèctica. L’Anòlia 
aposta ja des de fa temps per ba-
rrejar aquelles propostes locals i 
de quilòmetre zero amb els grups 
tendència del moment al conjunt 
del país. Un festival que manté la 
voluntat de servir d’aparador als 
nostres grups compartint progra-
mació amb propostes més consoli-
dades.

Aquesta diversitat d’estils en la 
programació és un dels valors afe-
gits del festival ANÒLIA, tant en 
l’àmbit cultural com en el social, 
ja que paral·lelament a l’enri-
quiment artístic que suposa l’he-
terogeneïtat de propostes, aques-
tes també converteixen el festival 
d’estiu igualadí en un espai cí-
vic, en un punt de trobada de ciu-
tadans de diverses edats, gustos, 
tendències, orígens i estils de 
vida; en un element més de cohesió 
social i civisme.

Us convido, doncs, a gaudir al 
màxim d’aquesta nova edició de 
l’Anòlia que, com sabeu, des de 
ja fa uns anys, ofereix tots els 
concerts de forma gratuïta amb la 
voluntat d’apropar, encara més, 
aquesta cultura musical a tothom.

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada


