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Rocktail és una empresa de 
management i producció 
d’esdeveniments amb seu a 
Vilamalla, a l’Alt Empordà. 

Va néixer l’any 2012, de la fusió de les 
activitats que feien Viv Espectacles i 
Gres-k Planet. Enric Vila i Francesc 
Lloveras en són els gerents. Viv Es-
pectacles era l’empresa de represen-
tació artística que tenia el pare d’En-
ric Vila, i Gres-k Planet, la disco mòbil 
amb 25 anys d’història, creada per 
Francesc Lloveras, que ha animat les 
nits de la Costa Brava i de les comar-
ques gironines en general.
 Rocktail ofereix un servei integral de 
so, il·luminació i vídeo. A més de dedi-
car-se al lloguer i a la venda d’equips, 
també ofereix la producció d’especta-
cles, equipament tècnic per a locals o 
suport per amenitzar festes. «El nostre 
objectiu primordial és aconseguir que 
l’empresa o ajuntament que ens con-
tracti no s’hagi de preocupar de res des 
del minut zero fins al final de l’espec-
tacle». D’aquesta manera ofereixen un 
paquet complet, que va des de la con-
tractació de l’artista fins al muntatge 
de l’escenari i de tota la infraestructu-
ra tècnica i la sonorització del concert, 
entre altres coses. 
 Rocktail es mou en diferents àm-
bits, com els concerts de rock, les 
orquestres de festa major, l’anima-
ció infantil, els espectacles de petit 
format, les sardanes, les havaneres o 
les discos mòbils. «També fem molts 
festivals de música electrònica com 
el Mediterranea Electronic Festi-

Rocktail
Servei integral per a l’espectacle

Text  > carles PuJol, periodista
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De la unió de dues empreses, una dedicada a festes majors i l’altra a la disco mòbil, sorgeix Rocktail, un projecte amb seu 
a l’Alt Empordà que vol facilitar la tasca als organitzadors de festivals i festes de tota mena. Amb sis anys de recorregut, 
molta experiència, centenars de concerts i una pila d’ordinadors i telèfons mòbils gastats, Rocktail ofereix un servei 
integral per facilitar la tasca als organitzadors d’esdeveniments. Des de negociar una contractació fins a tenir cura de 
tots els detalls d’un muntatge. 

val de Roses, el Tramunfest de Sant 
Jordi Desvalls o el Midnight, que fa 
itinerància pel país. Tenim un gran 
record del xou amb Nicky Jam al Ta-
rraco Arena de Tarragona l’any 2015».
 L’empresa empordanesa treballa 
regularment per a festivals com la Ja-
zzejada de Vilamaniscle, «de la qual 
ens sentim una mica els pares, per-

>> El concert dels Blues Brothers a Empuriabrava, una de les principals produccions de Rocktail. 
(Autoria: ARXIU ROCKTAIL)

Rocktail ofereix un 
servei integral de so, 
il·luminació i vídeo



revista de girona  311 > 89

>> El Midnight Festival al Palau de Fires de Girona.

què hi som des de la primera edició 
donant forma a aquesta combinació 
de música, vins i paisatge»; Terra de 
Trobadors de Castelló d’Empúries, el 
Sónar Kids i, després, el Randemar 
del Port de la Selva o l’Embarraca’t 
de les Fires i Festes de la Santa Creu 
de Figueres. Molts carnavals i festes 
majors de la comarca de l’Alt Empor-
dà porten el segell de Rocktail, jasigui 
en la programació o en la producció. 
«Per la revetlla de Sant Joan hem arri-
bat a treballar en deu festes alhora, és 
el màxim que hem fet en una sola nit».
 La plantilla de Rocktail és de cinc 
persones fixes, però, amb la contrac-
tació d’autònoms, poden arribar a ser 
una quinzena més molts caps de set-
mana. Aquests darrers anys han tin-
gut l’honor de sonoritzar espectacles 
d’artistes internacionals de renom, 
com ara The Original Blues Brothers 

Molts carnavals i festes majors de l’Alt
Empordà porten el segell de l’empresa

Han sonoritzat
espectacles de
The Original Blues 
Brothers Band i
d’Inner Circle

Band o el grup de reggae Inner Circle 
a la platja d’Empuriabrava, aquest úl-
tim concert dins la darrera edició del 
festival Sons del Món: «Poder treba-
llar amb gent d’aquest nivell és una 
gran satisfacció».
 La llista d’artistes amb què han 
coincidit als escenaris és llarguíssi-
ma: Txarango, Els Catarres, Doctor 
Prats, Els Pets, La Pegatina, Macaco, 
Lax’n’Busto o El Pot Petit, per citar-ne 
només alguns. «En el món de la música 
pots treballar amb artistes molt diver-
sos. Ens va encantar fer-ho amb Sepul-
tura a l’Embarraca’t de Figueres o amb 
Manel, a tocar de la platja de la Gola de 
Llançà. Són bolos molt diferents però, 
com molts d’altres, et marquen».

 Les millors orquestres del país tam-
bé han confiat en els serveis de Rock-
tail. La Principal de la Bisbal, la Selva-
tana, la Maravella, la Costa Brava o la 
Nova Blanes en són alguns exemples.


