


El grup neix a la vora de l’Ebre, però estén les seves arrels de nord a sud i d’est a oest, escampant arreu un crit de 

combat i un afany de llibertat. Més de deu anys recorrent escenaris i cinc discs publicats són els que ens empeny 

dia a dia per continuar sempre endavant, sempre avançant. Després de l’èxit de Batecs (2013), Som (2015) i La nit 
és nostra (2017) l’any passat vam presentar  La partida ha començat (2018) en el nostre 10è aniversari i ho vam 

fer trencant amb tot allò establert amb un EP de remescles dels nostres millors temes amb un so més directe, 

més contundent i més electrònic.

Desprès de complir una dècada, a la tardor 2019 presentem Delta sota la batuta del productor Genís Trani.

Tot origen té un destí, un llarg recorregut que hem fet navegant les aigües que ens van veure néixer a les ribes del 

riu Ebre. A Delta es sedimenten sentiments i vivències, un ric i potent passatge de transició. Un petit món de 

llibertat on els prejudicis desapareixen substituïts per una reflexió conjunta, sempre crÍtica, que des de l’avui ens 

ajuda a dibuixar un demà millor.  

Aquest és el disc que defineix el nostre nou origen, tornant i partint de l’Ebre. 12 

instants de temps que serpentegen i difuminen els nostres propis límits, dibuixant un 

espai indefinit com a punt de trobada, un horitzó per tots els que es troben entre 

dues aigües, un espai inclusiu pels que no es senten representats i treballen en el 

seu dia a dia per canviar les normes socials preestablertes. 

Seguim amb la llibertat com a bandera, criticant l’immobilisme i la crueltat del 

sistema actual, admirant la diferència, treballant per la igualtat, i recuperant i 

defensant totes aquelles petites coses que fan que les persones, i els seus territoris, 

siguin úniques. 

El nou origen de Xeic té com a destí convertir la nostra societat en un gran Delta. 

Aitor Cugat  Veu, Joan Farnós  Guitarra, Roman Borràs  Bateria, Ferran Tiñena  Trompeta, Joan Vernet  Saxo Tenor, Jordan Rius  Teclat, Jesus Pacheco  Baix.

Genís Trani  Productor musical, Artur Esteban  Tècnic de so, Jordi Busquets  Tècnic de llums, Kreative O�ensive  Disseny + Marketing + Xarxes socials.

DEFENSEM TOTES 
AQUELLES COSES 
QUE FAN QUE LES 
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SEUS TERRITORIS, 
SIGUIN ÚNICS. 



DELTA 
Picap - 2019

LA PARTIDA HA COMENÇAT
U98 Music - 2018
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2008-2016 
Més de 200 concerts des de l’inici recorrent tota la geografia dels països catalans (i també fora de Catalunya 

com País Basc, Suïssa o França). Destaquen els concert de les festes de Sant Narcís amb Els Catarres a Girona 

(2013), Sant Fèlix amb Txarango a Vilafranca del Penedès (2014) o Santa Tecla a Tarragona (2015). Durant el 

2015 també vam entrar a l’Acampada Jove, al Bioritme, a les Festes de Sants i al festival Paupaterres de 

Tàrrega. A 2016 destaquem el concert de l’Estelada el dia 11 de setembre a la Rambla Nova de Tarragona.

GIRA 2017
42 concerts presentant La Nit és nostra on destaquen els concerts a l’Acampada Jove, el Bioritme, les 

Barraques de Reus o concerts al País Basc i França.

GIRA 2018
32 concerts (A partir del mes de juny, ja que el cantant va estar de baixa de gener a juny) Gira del Xè Aniversari 

“La partida ha començat” on destaquen el Mon-Amour Festival, les Festes de Gràcia de Barcelona, les Festes 

de la Cinta a Tortosa, els Petits Camaleons, o les Festes de Saint-Cyprien a França.

GIRA 2019
Una gira curta degut a la preparació del nou disc. Tot i això, vam estar presents en festivals de primera línea 

com el Festiuet, en sales importants com l’Apolo i la RedStar de Valls i en esdeveniments mediàtics com el 

FAQs de TV3, la Riuada Solidària de l’Espluga o el Cap nen sense joguina a Barcelona.



19K
FOLLOWERS

11,8K
FOLLOWERS

4K
FOLLOWERS

ILARGIA
TORNAREM
LO MEU AVI
LA NIT ÉS NOSTRA
FESTA MAJOR

615.000 REPR.
450.000 REPR. 
365.000 REPR.
235.000 REPR.
195.000 REPR.

TORNAREM
SOM!
SOMRIURES
ILARGIA 
LA NIT ÉS NOSTRA

470.000 REPR.
138.000 REPR. 
81.000 REPR.
57.000 REPR.
52.000 REPR.

TRACKS
+ ESCOLTATS
A SPOTIFY

VIDEOS
+ REPRODUÏTS
A YOUTUBE

28K
OIENTS

MENSUALS

3,9K
SUBSCRIPTORS

2015 2016 2017 2018 2019

5K
10K
15K
20K
25K
30K



CONTACTE
Contractació: Luis Martinez Sañudo - 649 625 725 -  luis@suricatmusic.cat
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