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XANGUITO - GIRA EUFÒRIA
DOSSIER D’ESPECTACLE 2022 

Xanguito ha revolucionat el panorama musical illenc portant la 
música festiva a un altre nivell. Equipats amb l’optimisme de les 
seves cançons, algunes ja reconegudes com a himnes, captiven 
a gent de totes les edats i es posicionen com un dels grups més 
escoltats de les Illes Balears.

Després d’una gira de dos anys on han demostrat la seva 
versatilitat enfront de la pandèmia —penjant el cartell de sold-
out en pràcticament cada funció—, el grup torna amb un nou 
treball discogràfic: “EUFÒRIA” (Halley Records, 2022). Un disc pop 
en majúscules que conté melodies altament addictives, aquest 
cop amb una sofisticada base electrònica que consolida la nova 
etapa del grup. Cançons més festives, amb lletres que desborden 
sinceritat, i que entreguen un missatge altament motivador que 
ens incita a viure l’EUFÒRIA de manera col·lectiva.

Amb el bon rotllo per bandera i l’autenticitat que els caracteritza, 
Xanguito reprenen els escenaris en un espectacle explosiu i 
innovador. Les noves composicions, sumades als “hits” de la 
banda, s’avenen en una exhibició de coreografies i “gags” que 
persuadeixen al públic a formar part de l’espectacle. I és que 
aquesta sempre ha estat la filosofia de la banda: treure la música 
de la seva òrbita per elevar-la a un autèntic xou on avorrir-se és 
impossible. Aquest any s’acompanyen d’una atmósfera electrònica 
basada en la cultura DJ, en la que el públic gaudirà de la banda de 
set músics com no havien fet mai abans.

Components

Joan muntaner · Veu /  guitarrista

Josep maria Castell · Baix

pau Belenguer · Bateria

miquel amengual · perCusió

lluC BimBo · tromBó

samuel martínez · trompeta

Joan Vila  · piano / guitarró
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XANGUITO EUFÒRIA Videoclip oficial

XANGUITO RESUM 2021

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

https://youtu.be/IhLK1uK473M
https://youtu.be/PtQ16n5Dqco
https://www.facebook.com/XanguitoGrup/
https://www.instagram.com/xanguitogrup/
https://www.youtube.com/channel/UCtab7vnrEC0jftwsyKK74Vg
https://www.xanguito.com/
https://open.spotify.com/artist/6IBu1sEZuZb5fSADgjncHJ%3Fsi%3Dj7NEhGzWQaCcpFbR_4zhBw
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palmarÈs

• millor CanÇó 2018 
per te VenDrÉ a 
CerCar - premis 
enDerroCk De la 
músiCa Balear.

• millor DireCte 2018 
per gira “Beix” - 
premis enDerroCk 
De la músiCa 
Balear.

• millor DisC 2020 per 
milions D’estrelles 
- premis enDerroCk 
De la músiCa 
Balear.

• millor CanÇó 
2020 per milons 
D’estrelles - premis 
enDerroCk De la 
músiCa Balear.

• artista De l’anY 2020 
- xanguito - premis 
enDerroCk De la 
músiCa Balear.

• millor DireCte 
2021 per gira 
ContempanDÈmiCa 
- premis enDerroCk 
De la músiCa 
Balear.
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CONTRACTACIÓ

Àngel pujol
605 063 285
Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
angel@manangelment.com
Visita: www.manangelment.com

https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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