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PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 
 

Presentem una nova edició del festival de música Elmini, la vuitena, que tindrà lloc a la ciutat 
d’Olot entre l’1 i el 4 de març. Una nova edició i un nou any agafat amb moltes ganes i 
entusiasme, i on des de l’associació hem volgut aportar novetats i canvis molt positius pel llarg 
futur d’aquest festival. 

El més rellevant, com cada any, el seu cartell. Un dels cartells més eclèctics que s’han presentat, 
donant especial èmfasi a la música independent i alternativa, i als nous descobriments anuals 
que sempre han definit aquest festival. Noms com Viva Suecia, Neuman o La Bien Querida, 
referents dins l’escena indie de l’estat, vindran a Olot a mostrar-nos els seus nous àlbums 
presentats aquest any. El cartell també està representat per bandes amb un llarg recorregut de 
molts anys, estem parlant de Lagartija Nick i Astrio. El sicilià Fabrizio Cammarata (teloner entre 
d’altres de Ben Harper i Patti Smith) estrena una porta internacional al festival que seguirà oberta 
en les pròximes edicions. Els artistes reconeguts i emergents a Catalunya tampoc hi faltaran en 
aquesta edició, on podrem gaudir de noms tan apreciats a Olot com Mazoni i Pau Vallvé, i 
d’artistes tan coneguts com Matthew McDaid, Les Sueques, Mariona Aupí o Jo Jet i Maria Ribot, 
i la banda emergent Últim Cavall. Del més internacional, al més local, on l’Home del Principi i 
Marta Pérez també estaran a Elmini per presentar-nos els seus últims àlbums. 

Tot en un cap de setmana 

En aquesta vuitena edició, Elmini passa a concentrar la seva vintena de concerts que ja venia 
fent en els últims anys, en un sol cap de setmana. Comença, com ja és tradició, el dijous 1 de 
març amb el cicle de concerts La Roda a la Sala El Torín, i acabarà a la mateixa sala el 
diumenge a la tarda amb un concert de la mítica banda de rock alternatiu Lagartija Nick.  

Durant tot el cap de setmana continuarem gaudint dels concerts a la que sempre ha estat la sala 
per excel·lència i història de Elmini, el teatre de l’Orfeó Popular Olotí. Les actuacions en solitari 
de Fabrizio Cammarata i Neuman ens faran entrar en un univers de veu i guitarra ideal per tocar 
en aquest preciós teatre olotí. El Casino Olotí, aparador del festival des de fa dos anys, segueix 
amb els seus concerts d’artistes emergents amb Les Sueques i serà un lloc de trobada entre 
músics i públic. La sala El Torín d’Olot, la més gran de la ciutat, cada any agafa més 
protagonisme degut a l’augment de nombre de públic assistent al festival. Aquí podrem gaudir 
d’un concert en acústic de la banda indie que més ha tocat aquest any als festivals de l’estat, 
Viva Suecia, i de la mítica banda de rock electrònic Astrio. I el dissabte a la tarda, com no podia 
ser d’altra manera, continuem amb els ja consolidats “Concerts d’estar per casa”, aquest any 
amb uns artistes molt diversos, molt reconeguts, i que encaixen a la perfecció amb l’essència 
d’aquests concerts de mini-format, amb una quarantena de públic i on els músics toquen “a pèl”, 
sense sonorització. Als “Concerts d’estar per casa” hi podrem veure, en solitari i en acústic, 
Mazoni, Pau Vallvé i La Bien Querida, a més de Jo Jet i Maria Ribot, L’Home del Principi i Marta 
Pérez. 
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PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 

 

1r Vermut Musical 

El diumenge és el dia del vermut per antonomàsia, així que en aquesta edició, en què allarguem 
el cap de setmana i fem concerts també el diumenge, inaugurarem amb Howlin’ Dogs el 1r 
Vermut Musical, a les 12 del migdia a El Líquid Club d’Olot, una de les sales que sempre ha 
participat amb el festival.  

Festa de Presentació 

Per anar obrint boca, i perquè no se’ns faci tan llarga l’espera, una altra de les principals 
novetats de l’edició d’aquest 2018 és la Festa de Presentació de Elmini, que la farem a la Sala El 
Torín el dia 27 de gener i on hi actuarà una de les artistes emergents que més renom ha tingut 
aquest últim any a Catalunya i també a nivell internacional, PAVVLA. També hi actuarà la banda 
Pèrdues i els Mini Djs, que s’estrenen a la festa de presentació i on també els podrem gaudir en 
alguna altra ocasió durant el festival. 

 

El festival Elmini és creat i organitzat per l’associació La Química, entitat sense ànim de lucre 
formada per diverses persones actives tant en el camp de la música, les arts, la gestió cultural, i 
que totes, de manera directa estan relacionades amb la comarca de la Garrotxa. 

Elmini va néixer sota la idea i l’objectiu de portar a la ciutat d’Olot concerts en solitari d’artistes 
que habitualment es presenten acompanyats del seu grup. Això ha fet que des de la primera 
edició i fins avui, que arribem ja a la vuitena, el festival tingui un format intimista amb la voluntat 
de potenciar la connexió i interacció entre músic i públic.  

En definitiva, Elmini és més que un festival. A més de voler acostar públic i artista mitjançant 
concerts íntims i de petit format, també vol ser una plataforma pels artistes emergents i un 
festival de referència, tant per la seva proposta innovadora, com per la qualitat de la seva 
programació i el seu eclecticisme. Tot en un indret de Catalunya apartada de les grans ciutats, i 
on també es pretén potenciar totes les qualitats turístiques, gastronòmiques, històriques i 
culturals que té aquesta petita ciutat. 

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA 
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PROGRAMACIÓ  
 
DIJOUS 1/03/18 

22:00h Matthew McDaid + Últim Cavall    Sala Torín (La Roda) / 5€  

 

DIVENDRES 2/03/18   

20:00h Mariona Aupí      Can Trincheria / Gratuït 
 
22:00h Neuman + Fabrizio Camarassa   Orfeó Popular Olotí / 10 – 12€  
  
00:30h Les Sueques      Casino Olotí / Gratuït 
   
 

DISSABTE 3/03/18 

CONCERTS D’ESTAR PER CASA  

17:30h Mazoni      Espai Barberí / 4 – 5€ 

17:30h L’Home del Principi    Museu dels Sants / 4 – 5€ 

19:00h La Bien Querida    C/ del Carme, 8  / 4 – 5€ 

19:00h Marta Pérez     C/ Sant Pere Màrtir, 27  / 4 – 5€ 

20:30h Jo Jet i Maria Ribot    Can Trincheria / 4 – 5€ 

20:30h Pau Vallvé     C/ Pou del Glaç, 10 / 4 – 5€ 

 

18:00h Bad Mongos + Violets     Bar Bruixes / Gratuït 

 

22:30h Viva Suecia (Acústic)     Sala Torín / 10 – 12€ 

   
00:30h Astrio + Mini Dj’s     Sala Torín / 3 – 4€ 
  
 

DIUMENGE 4/03/18   

12:00h Howling’ Dogs (1r Vermut Musical)   Líquid Club / Gratuït 
 
19:00h Lagartija Nick      Sala Torín / 10 – 12€  
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ELS ARTISTES 
 
PAVVLA 

Dissabte 27 de gener, 22:00h. Sala El Torín 

(Festa de presentació Festival Elmini 2018) 

 

 

 

PAVVLA és el projecte musical de Paula Jornet (Sant Cugat, 1996). Amb un sol disc al mercat 
“Creatures”, publicat el mes de Novembre de 2016, PAVVLA acumula elogis a un disc debut que 
ha despertat interès més enllà del nostre territori, amb actuacions al prestigiós festival nord-
americà SXSW, Europa i festivals nacionals com el Primavera Sound, Tomavistas Festival o el 
festival VIDA. Ja amb la publicació dels seus dos primers singles “Young” i “Skin” s’augurava un 
bon debut amb la confirmació a festivals com Monkey Week o Primavera Club. Amb més de 60 
concerts a l’esquena, l’artista no deixa de recollir bones crítiques a un disc i un directe sensible i 
alhora enèrgic que ha cridat l’atenció de mitjans internacionals de renom com la BBC anglesa. 

“Creatures” són deu peces que parteixen del folk més fràgil per a revestir-se amb capes i de 
melancolia pop, boirina electrònica i rock en fase esquelètica. Formes digitals i essències 
orgàniques que es perden a les profunditats d’un bosc espès, i on una estètica marcadament 
hivernal contrasta amb la calidesa hipnòtica d’una veu que captiva i commou. 

Artista emergent i alternativa que encaixa a la perfecció amb l’essència del festival. En 

format trio, PAVVLA ens mostrarà el seu talent a la festa de presentació de Elmini. 
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ELS ARTISTES 

ÚLTIM CAVALL 

Dijous 1 de març, 22:00h. Sala El Torín (La Roda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des d’un punt de vista exterior, la feina que fan en Rafa, en Francesc i en Jordi al seu local és 
similar a l’artesania. Sense presses i amb total dedicació, destil·len un so atmosfèric i serè que 
s’apropa a un dream-pop brillant. Un procés basat en deixar-se portar a través de les notes fins 
que es senten dins l’espai que els representa. Últim Cavall és el resultat de les divagacions 
sense horitzó. Buscant un vocabulari determinat als instruments han acabat conformant un 
registre sonor en el qual se senten còmodes: l’atmosfera pop amb matisos psicodèlics i fins i tot 
de rock shoegaze. 

“Records de Kyoto” (Últim Cavall – Discos de Kirlian, 2017), que ha arribat després d’un EP 
autoeditat, inclou vuit cançons de pop somiador, ple de guitarres exquisides i melodies delicades. 
Pop de patró clàssic arrebossat en seda envolvent i coratjosa. El projecte de la banda entrega un 
disc de pop emocionant, que bascula amb elegància entre noise, shoegazing i dream pop. 

El recent LP d’Últim Cavall ha estat destacat per diferents mitjans especialitzats nacionals i 
internacionals. El Festival Altaveu de Sant Boi també va concedir a la banda el Premi Altaveu 
2016 a la millor lletra. Després de que Discos de Kirlian publiqués “Records de Kyoto” en vinil la 
passada primavera, el segell mexicà Emma’s House Records ha reeditat aquest octubre el 
primer disc dels catalans. Aquesta reedició serà una edició especial dissenyada per la distribució 
al continent americà. 

Últim Cavall inaugurarà el festival Elmini amb un concert amb banda on ens mostrarà amb 

el seu directe captivador aquest darrer disc “Records de Tokyo”.  
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ELS ARTISTES 

MATTHEW MCDAID 

Dijous 1 de març, 22:00h. Sala El Torín (La Roda) 

 

Matthew McDaid és un jove 
cantautor oriünd de Belfast 
establert des de fa anys a Rupit, 
una petita localitat situada a la 
comarca d'Osona. McDaid ha 
anat forjant a poc a poc un 
reconeixement cada vegada més 
important dins l'escena de 
cantautors Folk catalana, fet que 
no ha passat desapercebut als 
responsables de Great Canyon 
Records, el segell discogràfic 
encapçalat per la cantautora de 
talla internacional Joana Serrat.  

Matthew va debutar el 2016 amb 
l'EP “Crowded by Silence”, una 
carta de presentació que inclou 
cinc cançons i que el va situar al 
centre de l’atenció dels principals 
mitjans de comunicació catalans.  

El seu primer disc de llarga 
durada, “Off The Beaten Track”, 
és converteix en la tercera 

referència publicada pel segell català Great Canyon Records en el seu primer any de vida, 
després d'editar els de Marta Delmont i Roger Usart al 2016. A les mescles del disc han treballat 
Alex Vivero i la mateixa Joana Serrat. De la masterització s’ha encarregat l’enginyer canadenc 
Harris Newman (Arcade Fire, Vic Chesnutt).  

Al llarg de 10 composicions, Matthew desgrana emocions pures, a vegades amb una subtilesa 
intimista, altres amb força explosiva, filant melodies preciosistes, universals i commovedores. La 
seva música es dirigeix directa al cor i és balsàmica o penetrant, defensant-la tan sols amb la 
seva portentosa veu, una guitarra acústica i l'harmònica; o explorant al costat dels The Last 
Minut Soldiers (la seva banda d’acompanyament) les possibilitats del Folk-Rock i la Psicodèlia.  

Precisament serà amb els The Last Minut Soldiers on podrem veure Matthew a Elmini 

presentant-nos el seu darrer disc. Un directe excepcional. 
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ELS ARTISTES 

MARIONA AUPÍ 

Divendres 2 de març, 20:00h. Can Trincheria 

 

“Le Monde” (2017) és el segon disc de Mariona Aupí. Un projecte iniciat  l’any 2015, molt cuidat i 
elegant, produït i instrumentat per Guillermo Martorell. Les emocions expressades a l’àlbum 
estan simbolitzades per l’aigua i viuen en un àmbit metafòric on el mar (aigua en costant 
moviment i regeneració) és el protagonista. Són cants que provenen de l’oceà. “El mar apareix a 
la producció artística de les cançons i ha ajudat a crear un món particular sonor en tot el projecte. 
Les cançons es vesteixen d’imatges sonores que representen aquest entorn: la utilització de 
gravacions del mar realitzades a l’Empordà específicament pel disc, un contrabaix convertit en 
sirena de barca, el crit d’una guitarra com el cant del dofí, són algunes de les metàfores sonores 
del disc, que reforcen el seu entorn marí” – Mariona Aupí. 

Mariona posa l’emoció entre les cordes i l’allibera amb la seva veu. Als 17 anys va crear el grup 
FANG juntament amb Jaime García i ràpidament es van convertir en una formació de culte. Des 
de 1997 i fins a 2004 van editar quatre discos i la seva veu va començar a ser molt reconeguda. 
El director de cine Jaume Balagueró va incloure el seu tema “My Black Dress” al seu primer gran 
èxit, Los sin nombre, y va dirigir el videoclip del mateix tema amb imatges de la pel·lícula. 

Mariona Aupí i Guillermo Martorell actuaran a Elmini a duet on amb elegància s’aniran 

despullant les cançons del disc. Executen amb originalitat la guitarra elèctrica, l’acústica, 

el piano i les percussions. 
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ELS ARTISTES 

FABRIZIO CAMMARATA 

Divendres 2 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

Amb una veu extraordinària, un estil molt personal a l’hora de tocar la guitarra i una escriptura 
distintiva, Fabrizio Cammarata combina les seves arrels mediterrànies amb la inspiració de 
viatges pels centres cosmopolites i exploracions d’arts visuals i interpretatives. La banda sonora 
de la seva vida la signen Bob Dylan, Fabrizio de André i Nick Drake, històries evocadores, veus 
autèntiques. El sicilià ha realitzat una extensa gira fent de teloner de Ben Harper i Patti Smith. 

“Of Shadows” és el nou disc que ens presentarà Cammarata a elmini. Produït a Palermo per 
Dani Castelar (Paolo Nutini, REM, Editors), ha centrat l’atenció a la interactuació de la llum i 
l’ombra. Segons Cammarata les cançons que inclouen el seu nou àlbum van ser escrites durant 
les gires que el van portar arreu del món partint del seu Palermo natal. No obstant, dóna la 
sensació que per a aquest treball, el sicilià s’ha tancat en un laboratori d’alquimistes, mig a la 
foscor, des del qual ha explorat les seves pròpies ombres, recuperant-se a ell mateix, així com 
als seus records interpersonals passats i presents. En directe és un d’aquests artistes de tan 
talent capaços d’unir a una gran quantitat d’éssers humans i evocar poderosos atacs de felicitat 
però també de duel.  

Així ens presentarà a Elmini Fabrizio Cammarata el seu àlbum. Només amb la seva veu i la 

seva guitarra i en un acollidor teatre com el de l’Orfeó Popular Olotí, l’italià farà que el 

públic quedi totalment bocabadat i l’escolti amb devoció. 
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ELS ARTISTES 

NEUMAN 

Divendres 2 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

Neuman publica el seu quart àlbum que en paraules del seu líder Paco Román, “es tracta del 
meu disc més il·lusionant”. “Crashpad” arriba 3 anys després de la intensa gira del seu anterior 
treball “If”, que els va col·locar a la primera línia de la música independent de l’estat. 

Paco Román ha dormit en molts "crash pads" (lloc on quedar-se a dormir només una nit) en els 
últims anys. Però un dia va arribar a una casa als afores de Granada amb un llimoner 
especialment fèrtil. Va decidir instal·lar-hi el seu piano acabat de comprar i va muntar un estudi 
de gravació al garatge. Ja no hi hauria més "crash pads". No obstant això, no va ser aquí quan 
es va posar la primera pedra de "Crashpad". Va ser durant la gira de “If” quan Paco va gravar la 
primera de les seves idees al mòbil. De seguida va acumular més de 100 temes i allà hi tenia tot 
el seu projecte més ambiciós, al mòbil. Ara ja ha sortit a la llum i l’èxit que està tenint és rotund. 

Neuman, a Elmini, ens presentarà “Crashpad” en solitari amb la seva guitarra. Temes fets 

amb la paciència, l’amor i la dedicació d’un arquitecte medieval constructor de catedrals. 
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ELS ARTISTES 

LES SUEQUES 

Divendres 2 de març, 00:30h. Casino Olotí 

 

El tercer àlbum de Les Sueques es diu “Moviment” i va veure la llum el 24 de febrer de 2017. 
Arriba després d’haver-ne pogut sentir un tast el 2016 amb els singles “Res” i “Tu parles molt”. 
És un disc gravat entre els Hermitage Work Studios de Londres i Cal Pau Recordings de Sant 
Pere Molanta (Barcelona). Margo Broom, de Rough Trade, n’ha estat la productora i els va 
proposar gravar-los, després d’uns concerts del grup per la capital anglesa. A “Moviment”, Les 
Sueques exploren onze visions del moviment en un cos que esclata èpic, enjogassat, extàtic i 
valent.  

Els temes que componen l’àlbum són més contundents i doten de més espai a la sonoritat de 
cada instrument. S’hi emfatitza la presència de les veus que segueixen cantant les lletres que 
són tan iròniques i incisives com poètiques i nostàlgiques. És una reivindicació de l’acció, fins i 
tot de l’acció contemplativa. La guitarra té més pes en aquest disc i condueix els temes entre riffs 
garatgers, ritmes foscos i aires postpunk; també ens sorprèn amb teixits cantelluts i de vegades 
atmosfèrics. Moviment és un tercer disc rodó que malgrat explorar nous registres no ha perdut la 
frescor i la immediatesa de l’univers genuí del grup barceloní, que sap combinar l’absurd amb 
l’èpica, i la frescor amb la foscor.  

El grup indie Les Sueques, compost pel quartet Blanca, Tuixén, Raquel i Pau,  ens 

presentarà a Elmini el disc “Moviment”. Un directe enèrgic en què fan sonar guitarres 

punxegudes, baixos candenciosos, teclats seixanters i veus crues. 
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ELS ARTISTES 

MAZONI 

Dissabte 3 de març, 17:30h. Espai Barberí (RCR Arquitectes) – C/ Fontanella, 34 

(Concerts d’estar per casa) 

 

Després de consolidar-se com un dels grans noms de l’escena pop a Catalunya, Mazoni sorprèn 
amb un nou disc on torna a l’essència de la cançó acompanyat únicament de la seva guitarra i 
fent valer la seva veu. “Carn, os i tot inclòs” (Bankrobber, 2017) és un viatge cap al cor de les 
cançons per mostrar-ne allò que n’és imprescindible: la melodia i la lletra. No obstant les 
influències estilístiques són molt variades i van des del pop més melòdic (“Part d’un tot”, “Sol”) 
fins al rock més contundent. Pel que fa a les lletres trobem des de les narracions llargues en 
forma de conte, filles d’altres cançons de Mazoni (“Finis Terre”) fins a lletres que tracten la part 
emocional (“Mal, mel i mil i una nits”) passant per la seva visió de l’escena política (“Pedres”).  

Amb aquesta nova aventura, Mazoni, refunda el seu projecte per encarar nous reptes sense 
oblidar les cançons que l’han fet conegut com “Eufòria”, “No tinc temps”, “La promesa” o la 
recent “Ailodiu”.  

Amb aquest nou disc tan intern i individual, Mazoni havia de formar part dels Concerts 

d’estar per casa. En un espai privilegiat com el despatx dels arquitectes RCR, Mazoni ens 

presentarà, a pèl (unplugged), aquest nou disc ple de grans lletres. 
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ELS ARTISTES 

L’HOME DEL PRINCIPI 

Dissabte 3 de març, 17:30h. Museu dels Sants – C/ Joan Vayreda, 9 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida sovint ens porta a repetir postures interessants. Una d'elles – la meva preferida – és la 
del primer bany de l'any; una persona mirant mar enllà amb l'aigua als genolls i les mans a la 
cintura, sense cap altra alternativa que la de llençar-se al mar tard o d'hora. M’agrada l’estampa 
del que medita sobre una única opció, és corrent veure’ns en aquestes circumstàncies.  

Jo vaig posar-me a fer cançons amb la mateixa postura, perquè no em quedava cap altre remei. 
Nedar. I com que no tenia estil, vaig barrejar tot el que m'havia agradat o havia despertat la meva 
curiositat en algun moment (perquè la curiositat mou muntanyes!). I així nedo de moment, a 
estones per sobre i a estones per sota, però ja sóc dins l’aigua. 

Joan Bramon 

Darrera L’Home del Principi s’hi amaga el jove olotí Joan Bramon. El cantautor ens 

presentarà a Elmini el seu nou disc en solitari “Paravents”, deu cançons escrites, 

composades i gravades pel mateix artista durant un hivern a Cadaqués. I ho farà al Museu 

dels Sants i sense amplificació, indret perfecte per poder endinsar-nos en el món interior 

d’aquest Home del Principi.  



	 	 	

 

 

	

15	

ELS ARTISTES 

LA BIEN QUERIDA 

Dissabte 3 de març, 19:00h. C/ del Carme, 8 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuego” és el nou disc de LA BIEN QUERIDA que ha tornat a ser un èxit de públic i crítica, com 
tots els àlbums que treu l’artista a la llum. Els singles “7 Días Juntos”, “El Lado Bueno” o 
“Recompensarte” ja han provocat que mitjans com Jenesaispop vagin augurant la seva 
presència a les llistes del millor de l’any.  

LA BIEN QUERIDA és Ana Fernández-Villaverde. Ja va captivar a milers de melòmans amb la 
seva primera maqueta. Les cançons partien d’un principi simple però amb una bellesa que 
desarmava, fabuloses poesies d’amor i desamor. Més de 150.000 reproduccions d’una maqueta 
que van fer que els discos posteriors hagin estat àmpliament aclamats pel públic espanyol.  

A Elmini veurem Ana Fernández-Villaverde, LA BIEN QUERIDA, en solitari, solament amb 

la seva guitarra i en unplugged a un àtic del centre de la ciutat. Una ocasió gairebé única 

per poder escoltar de la manera més íntima i propera els temes d’aquest últim disc i 

d’altres que molts tenen com a cançons preferides a les seves llistes de pop indie 

espanyol.   
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ELS ARTISTES 

MARTA PÉREZ 

Dissabte 3 de març, 19:00h. C/ Sant Pere Màrtir, 27 

(Concerts d’estar per casa) 
 

 

Marta Pérez és el projecte en solitari de la cantautora i compositora gironina del mateix nom. 
Pérez presenta el seu primer treball discogràfic de llarga durada, “Punctual”, un recull de 10 
cançons pop-folk sobre moments, històries i reflexions puntuals, sorgides d’arreu i d’enlloc.  

El disc apareix després de l’edició de l’EP Green Fields White Thoughts” (autoeditat, 2015). 

La cantautora s’acompanya en aquest disc del guitarrista i productor Jordi Bastida, el baixista 
Pedro Camps i el bateria José Benítez. 

No obstant, per a Elmini, emmarcat dins els Concerts d’estar per casa, Marta Pérez ens 

presentarà el seu nou projecte totalment en acústic i “a pèl” en un dúplex meravellós del 

centre de la ciutat. 
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ELS ARTISTES 

PAU VALLVÉ 

Dissabte 3 de març, 20:30h. C/ Pou del Glaç, 10 

(Concerts d’estar per casa) 
 

 

Pau Vallvé torna amb un nou disc, bé, no un, sinó dos. Un disc doble amb 22 cançons. El 15è de 
la seva discografia i el quart signat sota el seu nom. Després d'haver fet una gira de 90 concerts 
amb el seu anterior disc (Pels dies bons, 2014) incloent la gira europea sobre la qual va publicar 
una sèrie-documental de 14 capítols fa uns mesos, ara torna als escenaris amb un nou disc i una 
nova banda. El disc l'ha gravat al seu estudi, a Barcelona de setembre a novembre de 2016. I, 
excepte els vents, ha gravat ell mateix tots els instruments que hi sonen (bateria, baix, guitarres, 
pianos, veus, etc). L'ha mesclat ell i l'ha masteritzat el Víctor Garcia.  

“Jo no em sé inventar històries. Sempre escric els discos de la mateixa manera: Vaig vivint i les 
coses que em passen o que penso les transformo en cançons. I a mida que surten vaig gravant-
les al mòbil per no oblidar-les. I així, com que la vida sempre canvia, ja canvien les cançons d'un 
disc a l'altre. Però el que ha passat aquesta vegada és que la meva vida ha donat més voltes 
que de costum. Canvi de ciutat, canvis sentimentals, canvis polítics, canvis d'estats d'ànim... I 
clar, si en l'anterior disc pràcticament totes les cançons que tenia al mòbil anaven de deixar-ho 
tot, marxar i viure la vida, aquest cop no era tan senzill de resumir” – Pau Vallvé. 

A Elmini veurem a Pau Vallvé en el format que se sent més còmode. Ell sol, en acústic, i 

amb el públic ben a prop, quasi a tocar.  
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ELS ARTISTES 

JO JET I MARIA RIBOT 

Dissabte 3 de març, 20:30h. Can Trincheria – C/ Sant Esteve, 29 

(Concerts d’estar per casa) 
 

 

“Volíem capturar l’essència del moment, de la cançó, la vibració que molts diuen que ens 
defineix”. Amb aquest propòsit Jordi Casadesús (La Iaia , Núria Graham) ha produït “Lliure o 
descansar”, el segon treball del duet manresà Jo Jet i Maria Ribot.  

A diferència de “Viatges i flors” - un primer disc primaveral i lluminós -, reflecteix la cara nocturna 
de la vida. A l’escoltar-lo s’hi senten els referents de Bon Iver, Sufjan Stevens, Fink o Jonsi. Al 
pair-lo se sent respirar i bategar l’espai, el duet cantant junt i la circumstància que envolta la 
gravació. És un disc honest i viu amb el que Jo Jet i Maria Ribot han explorat nous camins 
sonors tot mantenint la seva essència. Un so independent, un format clàssic i un plantejament 
pop: una fórmula única arreu.  

Amb el concert de Elmini, Jo Jet i Maria Ribot seguiran la seva gira de “Concerts als 

Terrats”. Si bé no és l’estiu, el format de concert serà al mateix, amb només la guitarra i 

sense cap mena d’amplificació. Aquesta vegada al menjador de Can Trincheria, una de les 

cases històriques més rellevants de la ciutat d’Olot. 
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ELS ARTISTES 

BAD MONGOS 

Dissabte 3 de març, 18:00h. Bar Bruixes 

 

 

“Shoot the Bullet” (Autoeditat/BCore, 2016) és l’últim disc de Bad Mongos, la banda de punk-rock 
de l’Empordà publicat després de 12 anys de separació.  

Gravat pel productor Santi García, “Shoot the Bullet” és un àlbum on s’hi poden escoltar 
absolutament tots els elements que es demana a un disc de punk-rock. 13 temes fidels al més 
pur estil de la banda editats en vinil i en cd amb la col·laboració de BCore Disc. Bad Mongos han 
compartit escenari amb bandes com The Unfinished Sympathy, Tokio Sex Destruction o No More 
Lies.  

I els veurem al Bar Bruixes en un concert amb banda on Bad Mongos demonstraran que 

són, sens dubte, una banda de rock per excel·lència.  
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ELS ARTISTES 

VIOLETS 

Dissabte 3 de març, 18:00h. Bar Bruixes 

  

 

Violets és una banda punk rock de Barcelona amb influències del grunge que va començar a 
tocar l’any 2012. Toquen ràpid, curt, amb cançons melòdiques i veus harmòniques. 

L’any 2013 va publicar el seu primer álbum amb AXstudio i va tocar en molts dels llocs de l’estat. 
El 2015 va treure el single “This is how we do” a l’estudi Turonet. Un any després, al final de 
2016, va publicar el segon LP, “Maybe This” al EM Estudi, disc produït per Xavi Escribano y 
masteritzat per Aleix Archs.  

A la primavera de 2017 ha publicat oficialment “Maybe this” a Barcelona i ha estat tocant en una 
extensa gira on s’ha pogut veure en festivals com el Tresparock, Actitud Fest o Quimera Fest. 
Violets ha compartit escenari amb bandes com The Adolescents, El Último K Zierre, Not On 
Tour, Clown, Def con dos, F.O.D, Spazzys, Smoking Souls, The Anti-Patiks i Crim.  

Quina millor manera de poder escoltar el punk rock de la banda Violets al mític bar de la 

ciutat d’Olot, bar Bruixes. 
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ELS ARTISTES 

VIVA SUECIA 

Dissabte 3 de març, 22:30h. Sala El Torín 

 

Viva Suecia va publicar el 
seu segon disc “Otros 
Principios Fundamentales”, 
el 3 de març de 2017 i va 
entrar directament al lloc 12 
de la llista oficial de ventes, 
on s’ha mantingut durant 
mesos. 

La banda murciana s’ha 
endut el títol de “banda 
revelació de l’any” gràcies al 
premi de la Música 
independent a Millor Cançó 
per “Bien por ti”, del seu 
primer disc “La Fuerza 
Mayor”, amb el que ha 
aconseguit ser la banda 
novell més escoltada a 
l’Spotify, i gràcies a un 
directe irresistible amb el 
que han esgotat entrades en 
les principals ciutats de 
l’estat. Aquest estiu han 
sumat actuacions en més de 
25 festivals i han passat 

d’actuar en clubs d’aforament de 100 persones en fer-ho a sales de més de 3.000 i esgotant 
totes les entrades. 

Viva Suecia és doncs, sens dubte, un dels grups del moment i tenen material nou: el 26 
d’octubre de 2017 han reeditat aquest segon disc tan exitós amb dos temes nous. “Casi Todo” és 
el tema que donarà nom al vinil reeditat. 

A Elmini tindrem la sort i l’ocasió de veure la banda en un format molt diferent al format 

elèctric que hem vist durant tota aquesta gira. El quartet murcià actuarà en format acústic 

a Olot, i serà de les primeres vegades que ho farà a Catalunya. 
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ELS ARTISTES 

ASTRIO 

Dissabte 3 de març, 00:30h. Sala El Torín 

 

Després de la gran acollida del seu anterior àlbum “Do not leave the planet” (Chesapik, 2012), 
Astrio torna amb “Made in China”, un disc concebut durant una gira pel país de l’Orient Llunyà, 
concretament a unes classes de Kung-fu del mestre Gym Tian. D'ell s'han extret gran part de 
l'imaginari d'aquest treball, en el qual Astrio consolida el seu so barreja d'electrònica i rock per 
apropar-se a la psicodèlia, tot això amb un so propi forjat en els més de catorze anys sobre els 
escenaris. 

Qualsevol descripció es queda curta per expressar el seu estil, tan eclèctic com increïblement 
recognoscible. Deu talls en els que es perfila, com ells diuen, una banda sonora d'una pel·lícula 
encara no filmada. 

La banda formada per Arecio Smith (teclats i sampler), Santi Serratosa (bateria i sampler) i 

Santi Careta (guitarra) ens oferirà a Elmini, com no podia ser d’altra manera, un concert 

amb banda totalment elèctric. De fet Olot ja estava esperant amb moltes ganes de tornar a 

veure el trio a la ciutat. 
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ELS ARTISTES 

HOWLIN’ DOGS 

Diumenge 4 de març, 12:00h. Líquid Club 

(1r Vermut Musical) 

 

Ara que es compleix un any del seu primer treball, la banda presenta “Howlin’Dogs II”. Un nou 
disc amb el qual segueixen buscant i recopilant work songs (cançons de treball).  

La banda s’endinsa un segle enrere en el temps, en els camps de cotó, el ferrocarril i en els 
grups de presos que construeixen carreteres al sud dels Estats Units. Tot de la mà de John i 
Alan Lomax i les seves anotacions. 

Aquests textos han estat, de nou, reinventats per Howlin’ Dogs, qui ha compost la seva particular 
banda sonora per a cada història. 

La banda formada per Smoking Bambino (Veu), Lluís Figueras (Guitarra, Lap Steel i 

Dulcimer), Enric Teruel (Guitarra elèctrica i acústica, banjo, hammond i coros), Jordi Ruíz 

“Popi” (Baix), i Francesc Sotillos (Bateria), inaugurarà la primera edició del Vermut 

Musical de Elmini en un concert en format acústic. 
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ELS ARTISTES 

LAGARTIJA NICK 

Diumenge 4 de març, 19:00h. Sala El Torín 

 

“Crim, Sabotatge i Creació” és el nou disc de Lagartija Nick editat per Virgin Records. 

El grup granadí torna aquest 2017 amb un nou àlbum d'estudi, nova gira i la formació original 
composta per Antonio Arias, Eric Jiménez, Juan Codorniú i M.A.R. Pareja, formació responsable 
de discos imprescindibles com “Hipnosis” (1991), “Inèrcia” (1992), “La seva” (1995) i, al costat 
d'Enrique Morente, “Omega” (1996). 

Lagartija Nick és una banda de Granada de rock alternatiu que va néixer l’any 1991. Amb tots 
aquests anys d’història han publicat una quinzena d’àlbums.  

La banda tancarà el festival Elmini de 2018, amb un concert amb banda i en elèctric que 

farà aixecar tota la Sala El Torín, recordant el rock espanyol més potent i independent. 
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ELS ESPAIS 
 
Orfeó Popular Olotí – Sr. Chinarro (2016) 

 
 
Casino Olotí - Mazoni (2016) 
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ELS ESPAIS 

 

Sala El Torín – Cala Vento (2016) + Las Migas (2016) 
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ELS ESPAIS 

Concerts d’estar per casa 
Can Trincheria - Bikimel (2016) 

 
 
Museu dels Sants – Ferran Palau (2016) 

  



	 	 	

 

 

	

28	

ELS ARTISTES 

 

Espai Barberí – Sanjosex (2016) 

 
 
Cases particulars – Paula Valls (2017) 
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ELMINI 2017 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanca la setena i millor edició 
del Festival Elmini 
Més de 2.200 persones omplen els 
diferents espais del festival durant els dos 
caps de setmana 

S’acaba Elmini 2017 amb un balanç molt positiu que 
els seus organitzadors descriuen com de “Èxit 
rotund”. Públic d’Olot i de La Garrotxa, però a 
diferència de les edicions passades, durant el festival 
s’ha pogut veure a Olot un moviment constant 
d’assistents d’arreu de la província i de Catalunya. 
“Podem dir que el festival s’ha consolidat com un dels 
principals festivals de música que hi ha a l’hivern al 
país” – destaquen els seus organitzadors.  

L’aposta enèrgica, de guitarres i molt elèctrica de 
Böira i Anímic va donar el tret de sortida del festival 
el dijous 9 de març a la sala El Torín, dins el cicle de 
concerts La Roda, amb més de 150 persones.  

Un primer cap de setmana on Mikel Erentxun va 
enamorar els 300 assistents, molt d’ells fans, amb 
temes propis de la seva carrera en solitari però també 
de la seva trajectòria com a líder de la banda Duncan 
Dhu. Amb una llangonissa a la mà es posava el públic 
a la butxaca que va poder gaudir de gairebé dues 
hores d’actuació.  

Els concerts gratuïts de Roger Usart, amb el saló de 
Can Trincheria ple a vessar; i Jansky al Casino Olotí, 
ara sí declarat després de dos anys d’èxit com la 
“Seu de Elmini”; acompanyaven el dissabte les 
actuacions principals de Cálido Home i Soledad 
Vélez que van sorprendre a tot el públic.  

El segon cap de setmana no es va quedar gens curt. 
L’estrenava Paul Fuster, juntament amb La Roda, 
dins un concert d’alta qualitat i molt divertit en què el 
cantant, altra vegada, va demostrar a Olot la seva 
qualitat d’artista únic i amb gran personalitat. 

Divendres va ser el torn de Tori Sparks i Luthea 
Salom a l’Orfeó Popular Olotí amb més de 100 
persones bocabadades per l’actuació de les dues 
artistes. 

Finalment el dissabte, l’últim dia de festival, va ser un 
cúmul d’emocions, primer, amb els “Concerts d’estar 
per casa”, que ja s’han convertit en la cita 
imprescindible del segon cap de setmana del festival. 
Xarim Aresté, Xevi SF, Paula Valls, Agnès & The 
Pepits, Guillem Roma & Alessio Arena i Santi Careta, 
van omplir els pisos i espais amb totes les entrades 
exhaurides, i ens van oferir uns concerts íntims, únics 
i propers.  

Quedava el plat fort del Festival i un dels concerts 
més esperats, el de Sidonie, amb més de 400 
assistents i un públic entregat a ells i a la seva 
música. La Sala El Torín feia goig i el trio de pop indie 
espanyol ho va donar tot per demostrar que per res 
del món són com el seu nom del nou disc “El Peor 
Grupo del Mundo”.  

Cala Vento i Rock Kills van tocar al Líquid Club Olot 
davant de centenars de persones i moltes més al 
carrer fent cua esperant tornar a veure el grup 
revelació del festival de l’any passat, Cala Vento; i 
escoltar el nou disc dels olotins Rock Kills que 
estrenaven justament a Elmini.  

Actuacions úniques a Olot, un públic agraït que s’ha 
mostrat fidel al festival en totes les seves actuacions 
i uns músics i bandes de qualitat que publicaven a les 
xarxes socials després del seu concert que s’havien 
enamorat d’Olot, del festival i de la seva gent. 
Aquests són els elements imprescindibles que han 
fet de l’edició d’enguany, la millor de totes les set 
edicions del festival. 

 

Per a més informació: 
alba@elmini.net  
T. 659 177 121 



	 	 	

 

 

	

30	

 

ENLLAÇOS 

 

 

TOTA LA INFORMACIÓ, CARTELL, FOTOGRAFIES, I CARTELLS D’ALTRES 

EDICIONS A: 

www.elmini.net  

 

 

Si desitgeu tenir més informació o fotografies oficials amb alta resolució dels 

artistes, el cartell de 2018, el tríptic, vídeos o altres imatges, contactar a: 

 

Alba Agustí 

Responsable de Comunicació 

alba@elmini.net 

T. 659 177 121 

 

 


