
QUÈ ÉS EL MoLLa En BanDa? 

Convidar, conèixer i donar a conèixer els músics que hi parti-
cipen i el poble. Ajuntar formacions musicals d’estils i proce-
dències ben variades, amb l’únic punt en comú de fer música 
de carrer, viva i participativa. Una trobada de bandes de caire 
festiu i popular.

DiSSaBtE, 1 D’agoSt | prograMa

A les 12.30 h a la plaça del Torrent Arrosser
VErMUt popULar
Serà l’acte que donarà el tret de sortida al Molla en Banda; el 
primer punt de trobada entre les bandes i el públic.
L’actuació principal de la Valoneta serà durant aquest ver-
mut popular i enguany estarà acompanyada per una altra 
banda de joves: la mini bandabòlit band. El vermut popular 
se celebrarà a la plaça del Torrent Arrosser.

A partir de les 18.30 h des de la plaça de l’Hotel, pels carrers 
del poble
CErCaViLa DE BanDES
Cercavila conjunta de les bandes pels carrers de Sant Pol de 
Mar, conduint i recaptant públic des de la plaça de l’Hotel, per 
tot el poble, per acabar tornant a la mateixa plaça de l’Hotel.
Bandes: bandabòlit, Xaranga Kriptonita, The Hat Hausen 
Elàstic Band, Big Bang Valona.

A les 21.30 h  a la plaça de l’Hotel
Sopar popULar i BaLL “D’antES” 
Quan es faci fosc entrarem a la recta fi nal del Molla en Banda 
oferint un sopar popular. Havent sopat hi haurà un ball a la 
plaça de l’Hotel. La intenció és fer un ball de festa major com 
els “d’antes” amb pasdobles, etc., que ens facin pair el sopar 
gaudint del ball i la música de la banda valenciana de Cullera 
Xaranga Kriptonita.

A partir de les 00.00 h a la mateixa plaça de l’Hotel
JaM BanDES
La festa s’acabarà amb una jam de les bandes que crearà un 
fi  de festa col·lectiu i explosiu.

Big Bang Valona. El big bang fa milers de milions d’anys que 
va passar. La valona es portava fa 100 anys. I la Big Bang Va-
lona és el nen d’aquest prodigi entre el big bang i la valona, i 
ja té 10 anys d’edat, acabats de complir.

Big Bang VaLona



Hola! Som la Xaranga Kriptonita de Cullera (València), forma-
da per 13-14 músics, tots amb àmplia experiència. Experta a 
fer passar bons moments de rialles i diversió. Estem especia-
litzats en qualsevol tipus de festeig. Disposem d’un ampli re-
pertori: pasdobles, arranjaments de xaranga (componem els 
nostres propis arranjaments), temes originals, marxes mores 
i cristianes, etc.
La Xaranga Kriptonita s’ha fet coneguda per les seues ver-
sions musicals dels grans èxits d’Obrint Pas. Una xaranga és 
una mini banda, amb fort predomini de percussió i vent, que 
és especialment apreciada en les festes populars valencia-
nes, com ara les falles.

Tocar. Improvisar. Bellugar. Passar-s’ho bé. I, sobretot, fer 
que la gent s’ho passi bé. Una festa sonora. Això és la ban-
dabòlit de Tiana, una agrupació d’instruments de vent i per-
cussió que toca als carrers, a les places, als boscos. A l’espai 
públic, confonent-se amb la gent. Amb vosaltres.
Fa temps que en teníem ganes. Ho comentàvem sovint: hem 
de fer una banda de música. Vents i percussió. I ho hem fet! 
Hem creat la bandabòlit de Tiana. Ens vam posar en marxa i 
ara ja en som uns quants. Tenim de tot: flauta, tenora, clari-
net, saxo, trompeta, metall greu, percussió, etc. I la cosa tira 
endavant a tota màquina.

Formació de músics als qui agrada transmetre alegria i bon 
rotllo a la gent, tant pel carrer fent una cercavila o animant 
una fira, com en una inauguració, presentació, acte públic o 
convenció, com en una terrassa acompanyant les copes o 
un àpat. Grup versàtil que bàsicament toca l’estil dixieland 
(coneixeu aquella del “Oh When the Saints go Marchin’ In…”?) 
Doncs això: diversió i molt bon ambient amb la música que 
va marcar els orígens del jazz i que, passats anys i panys des 
dels seus inicis, se t’enganxa al cos i et cura de tots els mals. 
També fa repertori de pop, rock, funky… i del que se’ls demani! 
El grup va néixer el 2012 i consta de: trompeta, saxo, banjo, 
percussió, tuba/helicorn i trombó. 

La Valoneta. En el pot petit hi ha la bona confitura.

“A mi sí, que re mi fa si fa sol com si no en fa”

Xaranga Kriptonita BanDaBÒLit tHE Hat HaUSEn ELÀStiC BanD VaLonEta

Mini BanDaBÒLit BanDCercavila i Ball “d’antes”
Lloc: carrers del poble i plaça de l’Hotel.
Hora: cercavila a partir de les 18.30 h.
           Ball “d’antes” a partir de les 22.30 h.
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