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Novedades Carmiña 

The Blows 

Eladio y los Seres Queridos

XOEL LÓPEZ 

IVÁN FERREIRO 

Triángulo de Amor Bizarro

AMAIA MONTERO

Despistaos

CELTAS CORTOS

NACH

Erin
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IVÁN FERREIRO

Os seus doce anos ao fronte dos estratosféricos Los Piratas e o seu algo máis dun 
lustro de sinuosa carreira en solitario, aválano coma un dos referentes no pano-
rama musical español. “Confesiones de un artista de mierda”, o seu último disco,  
é un exercicio franco e apaixoado de liberación de todo o que Iván ten dentro. 
Foi   gravado en directo cun reducido público composto por invitados da banda 
e por fans afortunados. 

XOEL LÓPEZ

Xoel López é un dos artistas máis representativos da escea independente en Es-
paña. Aínda que sempre se moveu entre os sons do pop-rock indie e o folk dos 
60, el defínese como un artista libre, e así o demostra. Xoel deixou atrás unha 
carreira consolidada no seu país baixo o seudónimo de “Deluxe” para saltar o 
charco e empezar unha nova etapa co seu nome. O seu primeiro traballo co seu 
propio nome verá a luz o 17 de abril e chamarase “Atlántico”.
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Mércores 16 de maio
Multiusos Fontes do Sar

Iván Ferreiro, Xoel López, Novedades Carmiña, Eladio y los Seres Queri-
dos, The Blows, Triángulo de Amor Bizarro.

Entradas á venda dende o 27 de marzo na rede Ticketmaster, en NovaGali-
ciaBanco e na web www.multiusos.net, a un prezo de 15€ + gastos / o día do 
evento no despacho de localidades do Multiusos a un prezo de 19€ + gastos
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ELADIO Y 
LOS SERES
QUERIDOS

Trala publicación de “Están Ustedes Unidos” en marzo de 2011, a xira de pre-
sentación arrincou con máis de 40 datas polo territorio nacional, incluindo os 
máis destacados festivais: Primavera Sound, Vigo Transforma, Día de la Música, 
Cultura Quente, Ebrovisión ou Sonorama, entroutros. Sen dúbida un artista que 
se converte na gran esperanza da rexeneración artística da tantas veces maltra-
tada escea nacional.

TRIÁNGULO 
DE AMOR 
BIZARRO

Como se The Jesus & Mary Chain creceran na Coruña, ou coma uns Einstürzen-
de Neubauten con máis apego á melodía, Triángulo de Amor Bizarro pervirten 
as convencións con electricidade desbordante e letras surrealistas. TAB é unha 
feliz anomalía no rock estatal. 

NOVEDADES 
CARMINHA

Tralo éxito de Te vas con Cualquiera (Bowery Records, 2009), volve á carga co 
seu segundo LP, Jódete y Baila (Lixo Urbano, 2011), que evoluciona cara a un 
sonido máis bailón, rozando terreos lo-fi e achegándose estilísticamente á nova 
ola de garaxe xurdida en Estados Unidos, con Black Lips, Jacuzzi Boys ou Har-
lem á cabeza. 

THE BLOWS

Unha das grandes esperanzas da sempre fecunda escena viguesa, The Blows 
deron un gran paso adiante con “Ejército de Fantasmas”. O seu segundo disco 
amósaos máis enérxicos e cercanos á electrónica, na que pode ser unha das sor-
presas do ano.
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Xoves 17 de maio 
Praza da Quintana

Amaia Montero, Despistaos
Entrada libre

AMAIA MONTERO

Co seu primeir álbum en solitario, Amaia Montero foi Nº1 na lista dos máis 
vendidos en España con tres Discos de Platino e acadou o Premio 40 Principales 
2009 a Mellor Álbum. O seu novo disco, Amaia Montero 2, foi editado o 8 de 
Novembro de 2011 en España. Caminando é o primeiro single extraído do novo 
disco da cantante e compositora donostiarra. 

DESPISTAOS

O 7 de febreiro de 2012 publicaron un acústico coas súas cancións máis coñecidas 
e dous temas novos: Los días contados e Todos para una. No disco hai colabora-
cións de María Villalón e Dani Martín. A banda de pop-rock orixinaria de Gua-
dalajara repasará os seus temas máis sonados en el festival de 40 Santiago Pop.
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Venres18 de maio
Praza da Quintana

Celtas Cortos
Entrada libre

CELTAS CORTOS

Máis de vinte anos ás súas costas dan para moito. Dende os seus inicios no Ins-
tituto Delicias onde se formaron ata o seu presente máis cercano, coa volta de 
Jesús á formación, desgránanse discos, letras e historias que conforman a esencia 
dun grupo que segue amosando a súa fortaleza no panorama musical actual.

Fixándonos só nos últimos anos lembramos a gravación de INTROVERSIO-
NES (2010), un traballo da banda gravado entre Andoain (Gipuzkoa), Valdeón 
(León), Valladolid e Beluso, volvendo a estar aos mandos técnicos Kaki Arkarazo, 
Goyo Yeves e a volta á produción de Juan Ignacio Cuadrado, productor dos catro 
primeiros discos de Celtas Cortos. 

Tras unha longa e maravillosa xira acústica por diversos teatros da xeografía es-
pañola e a súa posterior xira eléctrica, e froito da gravación en directo de ambos 
formatos, xurdiu o último disco do grupo ata a data: “Vivos y directos” (2012). Os 
temas deste novo álmbum e os maiores éxitos da banda darán forma ao concerto 
co selo Cadena 100 das Festas da Ascensión.
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Sábado 19 de maio
Praza da Quintana

Artista invitado: Erin. Actuación principal: Nach
Entradas á venda dende o 27 de marzo na rede Ticketmaster, en NovaGalicia-

Banco e na web www.multiusos.net a un prezo de 4€ + gastos / o día do evento 
no despacho de localidades do Multiusoso a un prezo de 6€ + gastos

ERIN

Erin comenzou a rapear con apenas 11 anos, gañando importantes certames de 
improvisación. Da man de QT2M, mítico grupo de rap de Santiago, comenzou 
a súa andadura pisando táboas de escenarios. Pero a súa primeira referencia re-
móntase a 2007 cunha larga duración de 14 cancións xunto co produtor Richard 
en ‘Desde antes hasta ahora’. Deste LP saíron temas que son xa himnos nas rúas 
de Compostela como ‘Santiago DC’ ou ‘Fuck the police’. Este ano Erin presenta 
“El Trapicista”, un EP de catro cortes con letras reais, letras vacilonas a veces, 
serias outras. Próximamente sairá á luz unha nova mixtape de dancehall e o seu 
primeiro LP xunto a Hazhe.

NACH

“Mejor que el silencio” (2011) é a nova entrega de Nach, con todo o seu in-
confundible carácter e fertilidade. Cando parecía difícil seguir escalando na súa 
apabullante construción de épica lírica, selo da casa, de novo volve a conseguilo. 
Tras un excelente 2011 pragado de éxito e de momentos estelares arrededor do 
lanzamento deste traballo (Mellor Disco Español do Ano segundo os lectores 
de Hip Hop Nation), NACH foi nominado pola Academia das Artes e as Ciencias 
Cinematográficas aos Premios Goya 2012 na categoría de MELLOR CANCIÓN 
ORIXINAL POR VERBO, tema central da película do mismo nome dirixida por 
Eduardo Chapero-Jackson.
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CONTACTO PRENSA:

Chelo Suárez, Responsable de Comunicación
Tflno. 667 747 860

comunicacion@multiusos.net


