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PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 
 

Presentem una nova edició del festival de música Elmini, la novena, que tindrà lloc a la ciutat 
d’Olot entre el 14 i el 17 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 molt importants pel llarg futur 
d’aquest festival.  

El més rellevant, com cada any, el seu cartell. Un dels cartells més arriscats que s’han presentat, 
donant especial èmfasi a la música independent i alternativa, i seguint amb la iniciativa que ja 
vam iniciar l’any passar amb Fabrizio Cammarata de començar a portar artistes internacionals a 
la ciutat d’Olot. Noms com Clara Peya, Xavier Calvet, Ramon Aragall o Ljubliana & The Seawolf, 
referents aquest any dins l’escena musical catalana, vindran a Olot a mostrar-nos els seus nous 
àlbums presentats aquest any. El cartell també està representat, com hem esmentat, per bandes 
internacionals. Els francesos Ko Ko Mo serà la banda internacional d’enguany. A més de la nord-
americana Tori Sparks i el francès Stene Moshka, que tot i està afincats ja a Catalunya, ens 
mostraran els seus nous àlbums que tenen clarament una forta influència amb les seves arrels. 
Els artistes reconeguts i emergents a Catalunya tampoc hi faltaran en aquesta edició, on podrem 
gaudir de noms com Daniel Lumbreras, Ian Sala o Ernest Crusats (veu principal de la coneguda 
banda La Iaia), i d’artistes tan coneguts i estimats pel Mini com Joana Serrat, Marta Delmont, 
Roger Usart i Matthew McDaid que ens presentaran el seu nou projecte en comú, Riders of the 
Canyon. Del més internacional, al més local, on Estruç i Fetus també estaran a Elmini per 
presentar-nos els seus últims àlbums. 

Tot en un cap de setmana 

En aquesta novena edició, seguim amb el que ja vam iniciar l’any passat de concentrar el festival 
en un sol cap de setmana. Comença el dijous 14 de març a la Sala El Torín, i acabarà a la 
mateixa sala el diumenge a la tarda amb un concert molt esperat de Clara Peya. 

Durant tot el cap de setmana continuarem gaudint dels concerts a la que sempre ha estat la sala 
per excel·lència i històrica de Elmini, el teatre de l’Orfeó Popular Olotí. Les actuacions de Riders 
of the Canyon i Stene Moshka ens faran entrar en un univers de country, folk i blues americà 
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 Estruç 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 
dels artistes internacionals que enguany formen part del cartell del festival. Els barcelonins 
Ljubliana & The Seawolf i el rock enèrgic dels francesos Ko Ko Mo ens faran gaudir d’un dissabte 
a la nit excepcional. 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 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 acústic, Daniel Lumbreras, Marta Knight, Ernest Crusats, Namina, Tori Sparks, 
a més d’Ian Sala amb el seu projecte conjunt amb Santi Careta i Marcel·lí Bayer. Sense oblidar-
nos dels també típics concerts que mostra la cara més underground del festival, amb els dos 
concerts dissabte a la tarda al Bar Bruixes, on aquest any hi actuaran Bad Mongos i Fetus. 
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PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 

 

2n Vermut Musical 

Després de l’èxit del 1r Vermut Musical de l’any passat, seguirem amb la tradició i a les 12 del 
migdia, al bar Líquid Club d’Olot (una de les sales que sempre ha donat suport incondicional al 
festival) tindrem un concert de Trave Cigar Box & Mr. Praiets. 

 

Nova imatge del cartell – “La senyora de Elmini”  

Sempre hem parlat del “Senyor de Elmini” com una de les icones característiques de l’imatgeria 
de Elmini i que ens ha acompanyat en tots els cartells de totes les edicions del festival. El 
dissenyador és el nostre amic i artista gràfic CISCOKSL. Un cartell, juntament amb el díptic i 
tríptics informatius, que des de fa tres anys és dissenyat i maquetat per Xevi Prat, fundador i 
màxim responsable de l’empresa “demaneragrafica”, qui sempre ha donat suport incondicional al 
festival. 
 
Enguany estem molt orgullosos de presentar-vos la “Senyora de Elmini” que dóna una imatge 
renovada i actual del cartell d’aquesta edició del 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 novena, 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 Abonament (no inclou els Concerts d’estar per casa) / 28€ 

 
DIJOUS 14/03/19 

22:00h Ramon Aragall + Xavier Calvet   Sala Torín (La Roda) / 5€ - 7€  

 

DIVENDRES 15/03/19   

22:00h Stene Moshka + Riders of the Canyon   Orfeó Popular Olotí / 10 – 12€  
  
00:30h Estruç       Casino Olotí / Gratuït 
   
 

DISSABTE 16/03/19 

CONCERTS D’ESTAR PER CASA  

17:00h Daniel Lumbreras     Espai Barberí / 5€ – 6€ 

17:00h Marta Knight     Museu dels Sants / 5€ – 6€ 

18:30h Ernest Crusats     C/ del Carme, 8  / 5€ – 6€ 

18:30h Namina     C/ Sant Pere Màrtir, 27 / 5€ – 6€ 

20:00h Tori Sparks     Can Siurana / 5€ – 6€ 

20:00h Ian Sala     Can Trincheria / 5€ – 6€ 

 

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

 

22:30h Ljubliana & The Seawolf    Sala Torín / 10€ – 12€ 

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

DIUMENGE 17/03/19   

12:00h Trave Cigar Box & Mr. Praiets (2n Vermut Musical) Líquid Club / Gratuït 
 
18:00h Clara Peya      Sala Torín / 10€ – 12€  
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DÍPTIC INFORMATIU 
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ELS ARTISTES 
 
RAMON ARAGALL 

Dijous 14 de març, 22:00h. Sala El Torín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cançons del seu disc de debut Perfil (Discmedi, 2015) van descobrir-nos una faceta fins ara 
desconeguda del músic i compositor Ramon Aragall. Allà ja intuíem el que el seu nou treball, 
Kamikaze (Discmedi, 2018) deixa de manifest: ens trobem davant d’una de les veus més 
inconfusibles del pop que es fa a Catalunya actualment. Això últim no és un clixé. Només cal 
prémer PLAY per descobrir un disc ple de melodies aspres i lluminoses, resseguides per una veu 
de registre inexplicablement delicat i alhora punyent. Una obra al marge de modes, on no s’hi pot 
accedir per cap mena de drecera. A Kamikaze no hi ha trucs ni cops d’efecte: hi ha històries 
sobre el que volem ser i no aconseguim, hi ha les paraules que callem davant dels altres, hi ha 
les llàgrimes que no volíem que ningú veiés. 

La brúixola de tots els compositors hauria d’apuntar només cap a un lloc: l’emoció. Les històries 
que composen Kamikaze demostren que Ramon Aragall sap perfectament on és el nord i que 
està disposat a tot per arribar-hi. Celebrem que el cor que ha fet i fa bategar amb precisió 
aclaparadora bandes de registres tan diferents com Els Amics de les Arts, Dorian, Pantaleó, 
Indigos, Pol Cruells, 4 hiverns, Outer Space o Carlos Cros hagi volgut alçar la veu. Escoltem-lo, 
sentim-lo.  

El compositor i baterista barceloní, Ramon Aragall, ens presentarà a Olot el seu nou disc 

Kamikaze amb format quintet, l’actual formació de la nova gira. 
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ELS ARTISTES 

 

XAVIER CALVET 

Dijous 14 de març, 22:00h. Sala El Torín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que busquem quan sentim una cançó és el mateix que desitgem quan coneixem a algú: que 
aquest estigui al nostre costat per bufar els núvols en dies grisos, i també per portar-nos a 
l’espatlla quan el sol ens pinta un somriure a la cara. Una cançó és al mateix temps una 
companya de viatge i pot ser que en Xavier Calvet en sigui ara més conscient que mai. Perquè 
gràcies a escriure i gravar “Firebird” ha pogut transformar la borrasca emocional pròpia de la 
pèrdua i l’enyorança en melodies catalitzadores amb les que seguir avançant per aquesta 
meravellosa i de vegades fotuda travessia que és la vida.  

“Firebird” no es pot considerar realment el debut en solitari del líder de Bullitt; no pot ser-ho si el 
de Sant Feliu de Guíxols s’ha rodejat d’aquest grup de músics i amics: Vidal Soler (de Copa 
Lotus, a la guitarra elèctrica, lap steel i mandolina), Guillem Caballero (de Els Surfing Sirles i 
Joan Colomo, als teclats), Enric Pla (de Bullitt, a la bateria), Victor García (de The Unfinished 
Sympathy, a la bateria) i Marc Clos (de The New Reamon, Nueva Vulcano, a la percussió i 
vibràfon).  

Teníem moltes ganes de tenir a Xavier Calvet a Elmini amb aquest disc tan complert, cada 

tema amb la seva història, però en conjunt un àlbum perfecte pel dijous i primer dia de 

festival. 
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ELS ARTISTES 

RIDERS OF THE CANYON 

Divendres 15 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riders Of The Canyon és un súper-grup d'estils Country i Folk format pels cantautors Joana 
Serrat, Marta Delmont, Roger Usart i Matthew McDaid.  

Format en 2017 a partir de l'excusa de talonejar als texans The Band Of Heathens a Barcelona, 
els ROTC interpreten un repertori compost per material propi de cadascun dels seus integrants, 
a més d'incloure algunes versions. Els arranjaments acústics i l'equilibrat i empastat joc 
d'harmonies vocals, podria recordar d'alguna manera a grans noms de la música Americana com 
els CSN&Y, els The Byrds de l'època amb Gram parsons, els Eagles i els més actuals Midland. 

Quatre artistes que han estat ja, i en diverses ocasions, actuant al Elmini, cadascun per 

separat en el seu particular projecte musical. Sens dubte són “minis”, i estem molt 

contents de poder tenir al festival aquests quatre talents actuant conjuntament. 
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ELS ARTISTES 

STENE MOSHKA 

Divendres 15 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

Amb les seves arrels al vell blues americà, agafant la força del rock dels 70's i decorant-lo amb 
melodies folk i ritmes funk, Moshka és una invitació a un viatge a través de les profunditats de la 
nostra ànima.   

En format ONE MAN BAND, Stene Moshka utilitza loops i pedals per combinar guitarra, veu, 
beatbox, stompbox i harmòniques. 

Moshka és un espectacle musical original i captivador que acaba transportant a l'espectador a 
una explosió de Soul i Rock'n'Roll! 

Qui millor per actuar abans dels Ryders of The Canyon i en un espai que li escau a la 

perfecció com l’escenari del Teatre de l’Orfeó Popular Olotí que Stene Moshka i la seva 

composició plena d’influències de blues, soul i rock americà. 
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ELS ARTISTES 

ESTRUÇ 

Divendres 15 de març, 00:30h. Casino Olotí 

 

Peça fugaç és el primer disc d’Estruç, 
presentat el gener  de 2018 i on es 
presenten onze temes que el grup olotí-
barceloní ha composat durant els darrers 
dos anys. 

Peça fugaç ha estat gravat a 
l’estudi Hukot de l’Hospitalet de Llobregat 
per en Milo Gomberoff, que també s'ha 
ocupat del màstering. De la mescla i la 
producció se n’ha encarregat l’Helio 
Reguera, guitarrista de NITCH i únic 
integrant de Nøn-Oxymorøn. La portada 
és obra del pintor Francesc Ruiz Abad. 

Estruç (de vestrús, tossut) és un trio de 
rock format el 2015 per l’Ota Quílez a la 
guitarra i a la veu, en Joel Santaeulària al 
baix i en Marià Codina a la bateria. Sobre 
el seu estil s'ha dit que el grup fluctua 
entre el pop sorollós i el post-hardcore 
trencat, amb instrumentacions 

hipnòtiques, de vegades cacofòniques, contrastades per la veu càlida i dolça de l’Ota. 

Han tocat a llocs com el Salt Mortal, la [2] d'Apolo, la Casa Gran i el Pumarejo. Fins avui han 
publicat els treballs Peça fugaç (2018 — Indian Runners, El Mamut Traçut, Estruç), DEMO K7 
EP '16" (2016 — Estruç) i apareixen al recopilatori Monotemas (2017 — La Nada Colectiva, 
Shookdown Underzine). 

La millor manera de gaudir d’Estruç, en format trio i presentant-nos el seu primer disc és 

al Casino Olotí, amb un àlbum d’onze temes totalment hipnòtics i de la manera més 

underground i sorollosa, però a la vegada sensible, original i singular. 
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ELS ARTISTES 

DANIEL LUMBRERAS 

Dissabte 16 de març, 17:00h. Espai Barberí (RCR Arquitectes) – C/ Fontanella, 26 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música de Daniel Lumbreras és difícil de classificar, té tints de música africana, celta, 
brasilera o fins i tot dels cants sufís o de la música raï. Però la base no deixa de ser un pop folk 
de caire occidental, ric en matisos i molt líric. 

Amb la gran particularitat afegida de que canta improvisant fonemes. Prenent-se la veu com un 
instrument més i centrant tota l’expressivitat en la musicalitat del so. Aquí radica la universalitat 
de la seva proposta i la vocació per traspassar fronteres. No canta en cap idioma, però tothom el 
pot entendre. El març del 2017 va publicar "La Vila", escollit millor disc català de l'any per la 
revista musical MondoSonoro. Un disc produït pel Pau Vallvé i on col·laboren el Nico Roig i el 
Jordi Lanuza. També ha col·laborat amb músics de jazz de la categoria de Jordi Bonell, Carles 
Benavent, Roger Blàvia (en pau descansi), J.M. Ribelles (partenaire de Kepa Junkera), etc. 

En definitiva, Daniel Lumbreras és un músic sorprenent, que desplega una màgia inusual, i que 
està destinat a tocar pels escenaris de tot el món. 

La improvisació fonètica de Daniel Lumbreras en format solo acústic i el seu particular 

llenguatge amb què canta (que no llengua), no es podia presentar en cap altra lloc que en 

un dels espais d’expressivitat, creativitat i art més representatiu a Olot, la sala de reunions 

dels mundialment coneguts RCR arquitectes. 
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ELS ARTISTES 

MARTA KNIGHT 

Dissabte 16 de març, 17:00h. Museu dels Sants – C/ Joan Vayreda, 9 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marta Knight (Martorell, 1998) és una jove cantautora que amb 19 anys s’ha convertit en una de 
les revelacions emergents de l’últim any. Amb tan sols un EP de cinc cançons, Peterloo Heroes 
(2017), Marta ha captivat a un nombre cada vegada major de crítica i públic, ha realitzat més de 
30 concerts en sales i petits festivals, i ha rebut el reconeixement del premi l’Hospitalet Canta en 
Femení. 

Amb un timbre de veu commovedor i una sorprenent capacitat per a compondre melodies 
extraordinàries, Marta Knight es mou entre el Folk més contemporani i l’Indie-Rock lo-fi més 
cadenciós i introspectiu. O, dit d’una altra manera, les seves cançons no desentonen en una 
playlist al costat d’artistes com Julien Baker, Sharon Van Etten, Townes Van Zandt, Kurt Vile i 
Oasis. 

El caràcter Folk intimista de Marta Knight i el seu nou Single Digital Resurrection de 

setembre de 2018, cançó recomanada de Radio 3 i RNE, encaixen a la perfecció amb 

l’essència dels Concerts d’Estar per Casa i en un espai tan pròxim i tan elegant com El 

Museu dels Sants. 
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ELS ARTISTES 

ERNEST CRUSATS 

Dissabte 16 de març, 18:30h. C/ del Carme, 8 

(Concerts d’estar per casa) 

 

A l’Ernest l’hem conegut i el coneixem com a vocalista de La Iaia, projecte musical amb el que ha 
firmat tres àlbums i ha girat per tot el país. I poques paraules més cal dir quan s’anomena el nom 
d’aquesta banda. 

 

Ara, però, l’Ernest ens visita a Elmini com a Ernest, deixant-nos veure una faceta que 

poques vegada presenta en públic i amb la que de ben segur podrem sentir-hi més 

intimitats. El menjador del concert es convertirà en un espai ideal on sentir cançons 

pròpies de l’autor o reescoltar algunes cançons mítiques del seu grup.   
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ELS ARTISTES 

NAMINA 

Dissabte 16 de març, 18:30h. C/ Sant Pere Màrtir, 27 

(Concerts d’estar per casa) 
 

 

Namina començà a construir cançons de manera autodidacta als tretze anys.  

Dos anys després va formar el seu primer projecte i, des d’aleshores, no ha parat de tocar i 
cantar en directe. Més de vint anys de trajectòria sobre els escenaris, moltes cançons, melodies i 
paraules.  

Enguany presenta el seu tercer treball, Ens endurem el vent, on explora noves sonoritats i on 
juga amb la llengua amb l'ànim d'evocar i de resistir. Cultura per a jugar, somiar i combatre.    

Namina ja va enamorar al Festival fa dues edicions, en un concert intimista i ple 

d’emocions a El Casino Olotí. Encara més personal i intimista serà el pròxim concert que 

ens oferirà a Elmini, sense amplificació, totalment en acústic i bocabadats només per la 

seva veu dolça i el so de la seva guitarra. 
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ELS ARTISTES 

TORI SPARKS 

Dissabte 16 de març, 20:00h. C/ Fluvià, 11 (Can Siurana) 

(Concerts d’estar per casa) 

 

Tori Sparks és una cantautora nascuda a Chicago i que es va criar a Nashville, la capital de la 
música country. La seva música segueix la línia entre allò commovedor i allò hilarant, combinant 
humor irònic “stand-up” amb uns directes d’alta energia sense límit, desenvolupant una relació 
molt propera amb els seus oients. A més de la seva reputació com a compositora i intèrpret, Tori 
és també coneguda per ser activista i participar en un gran nombre d’esdeveniments benèfics. 

Justament aquest passat setembre de 2018, Tori Sparks i la seva banda van presentar un 
concert a la sala Luz de Gas de Barcelona d’on en va sortir, mitjançant la seva gravació en 
directe, l’àlbum Wait No more. Aquest serà el seu sèptim disc i es llançarà en vinil i en edició 
limitada per Record Store Day 2019.  

Des de que Tori Sparks es va traslladar a Barcelona l’any 2011 ha deixat una petjada important 
al seu païs adoptiu amb un projecte de flamenc fusió i bilingüe que l’han portat a ser anomenada 
una de les cinc veus femenines més importants de l’estat Espanyol per la revista Popular1 
(gener de 2018). La seva veu també forma part actualment de la banda sonora de la sèrie 
original de Movistar+, Félix. 

Tori Sparks ja va participar a Elmini fa dues edicions, on va esdevenir una de les 

sorpreses més grates d’aquella edició. És una força de la naturalesa a l’escenari i per això 

tenim ganes de veure-la de més a prop i amb la intimitat que es mereixen Els Concerts 

d’estar per casa. És, de fet, un format en què l’artista s’hi sent molt còmode.  
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ELS ARTISTES 

IAN SALA 

Dissabte 16 de març, 20:00h. Can Trincheria – C/ Sant Esteve, 29 

(Concerts d’estar per casa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de tancar amb la gira Terrats & Patis Per tota Catalunya, una etapa de 3 anys en 
solitari, escudat pel seu country-folk de regadiu, l’ànima lliure i capdecreusània d’en Ian Sala ens 
presenta un nou repertori propi acompanyat pels multi instrumentistes “Efectes Secudaris”: Santi 
Careta i Marcel·lí Bayer.  

Ian Sala ens presentarà “4 Fustes” dins el cicle dels Concerts d’Estar per Casa el dissabte 

a la tarda. Ho farà a Can Trincheria i com no podia ser d’altra manera ho farà en acústic i 

acompanyat, tal com diu el nom de la banda, dels Efectes Secundaris Santi Careta i 

Marcel·lí Bayer. 
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ELS ARTISTES 

BAD MONGOS 

Dissabte 16 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.  

Repetim i amb molt d’orgull. Bad Mongos tornen un any més al Bar Bruixes en un concert 

amb banda on ens tornaran a demostrar, igual que en l’edició passada del festival, que 

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

FETUS 

Dissabte 16 de març, 18:00h. Bar Bruixes 

  

 

L’Adrià Cortadellas estava embarassat i volia ser pare, però no podia educar un fill tot sol: 
necessitava més progenitors i va formar una família amb en Lluís Català, en Jordi Anticó i en 
Telm Terrades. Fetus passa a ser una família baixempordanesa amb quatre tutors legals que ja 
tenen experiència en el món de la paternitat, amb projectes com Sanjays, 13th Magic Skull o 
Educators. Vet aquí que l’Adrià, el pare biològic, tenia un grapat de cançons de punk rock de 
garatge escrites en català i decideixen portar-les al món, educar-les i enregistrar-les al Teatre de 
Bescanó, amb en Joan Colomo fent de llevadora (producció i mescla),  amb en Lluís Ferrer fent 
d’infermer (gravació) i en Víctor García fent la revisió postpart (masterització) a Ultramarinos 
Costa Brava. A dins la placenta també hi passa en Natán Arbó al baix, en Guille Caballero als 
teclats, la Martina Borrut a les veus i en Genís Bou al saxo. I a la tardor del 2017 arriba el seu 
primer disc: 'L’Epicentre del Fangar', editat per Bankrobber i reeditat en vinil pels segells 
Bankrobber i Roca Sobirana Records i el col·lectiu Naltros Sols. Canapost-Punk i bon gèneru, 
que ben aviat vindrà la segona criatura. 

I amb aquesta descripció no queda cap dubte de què Fetus havia de ser un dels dos 

concerts del Bar Bruixes de Elmini aquesta edició de 2019. 
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LJUBLIANA & THE SEAWOLF 

Dissabte 16 de març, 22:30h. Sala El Torín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música com a religió, com a forma de curació i, al final, com a única resposta. Aquesta 
perspectiva vital és la que hi ha dins l’univers de Ljubliana & The Seawolf, quartet de músics de 
Barcelona disposats a transitar pels camins més sorprenents, més lliures. I si la música és 
religió, cada disc és un nou evangeli. Els seus acòlits celebrem avui l’aparició d’una altra bona 
notícia (la tercera en la seva trajectòria), anomenada “Libra”. 

“Libra” és un disc d’avui, gestat en plena societat de l’hiperconnexió, de les falses llibertats i del 
cansament. La tecnologia que cava la soledat de la que ens havia de protegir. Addiccions reals i 
virtuals. La disfunció entre el metrònom horari i el rellotge biològic. Com descobrir la pròpia 
identitat entre les confuses estructures socials? La música brilla com l’únic remei possible, o 
almenys com el millor pal·liatiu. I el temps, encara que diguem que no en tenim, és l’únic que ens 
queda.  

En conjunt, el nou disc de Ljubliana que sortirà a la llum en la seva totalitat a finals de gener, és 
un fresc free rock d’estructures canviants, elèctric, intens. Un so que camina sense complexos 
entre la psicodèlia, les guitarres precises, el Krautrock, certes aromes de jazz, i uns 
desenvolupats sinuosos i embriagants.    

Si la música és religió i el disc és l’evangeli, el concert haurà de ser la missa. Així ho viu la 

banda, que desafia la visió del directe com un entreteniment o pur desenfreno sense fons. 

És el punt de reunió dels creients, l’experiència més profunda. Vindran a Elmini amb tota 

la banda, un directe que no ens volem perdre. 
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KO KO MO 

Dissabte 16 de març, 00:30h. Sala El Torín 

 

El duet Ko Ko Mo són dos músics al capdavant, sonats, desenfrenats, potents i enèrgics que 
lideren un so dels anys 70 cap a una mutació molt moderna. 

Una absoluta connexió entre K20 a la bateria i la veu i brutal guitarra d’en Warren. El que surt 
d’aquest duet potser no serà la mort, però si la resurrecció del so. I la teva també, si la 
necessites.   

Ko Ko Mo és l’aposta internacional del Festival Elmini, que després de tenir l’ocasió de 

poder-los veure en directe, no vam poder evitar ni vam tenir cap dubte de què el duet 

francès havia de formar part del cartell del Festival. I quin millor moment que el dissabte a 

la nit i a El Torín, per com diuen ells, tornar-nos bojos, deixar-nos portar. 
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TRAVE CIGAR BOX & MR. PRAIETS 

Diumenge 17 de març, 12:00h. Líquid Club 

(2n Vermut Musical) 

 

Trave Cigar Box & Mr. Praiets és un duet de rock and roll garatgero que combina Surf, Punk, 
Rockabilly i Dirty Blues amb sonoritats twuang, tal com diuen ells: “A lo Spaggetty Western”. 

La banda està formada per un component que toca a l’estil “One Man Band”: bombo, caixa, 
guitarra i veu tot a la vegada, i acompanyat per un saxo trepidant i salvatge que aporta les 
melodies més jatzzys a la formació.  

El duet té una gran influència de les b-movies dels anys 50 i 60, dels Monsters i les Pin-up Girls 
de l’època aportant així un directe amb videoprojeccions psicodèliques combinades amb una 
explosió musical contundent i salvatge creant passatges originals frescos al més pur estil Jam 
Session.  

Una bona sessió de Rock and Roll patillero i salvatge que ens farà del vermut a El Líquid 

Club un matí de diumenge excepcional. 
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CLARA PEYA 

Diumenge 17 de març, 18:00h. Sala El Torín 

 

ESTÓMAC (Satélite K, 2018) és el vuitè 
disc de la pianista i compositora Clara 
Peya que, a cavall del jazz, el pop i 
l’electrònica – i seguint la recerca 
feminista iniciada amb Oceanes (Temps 
Record, 2017), - busca deconstruïr la 
idea de l’amor romàntic tal i com 
l’entenem (o ens han fet entendre).  
Després d’haver escrit 300 cançons 
d’amor al llarg de la seva carrera 
musical, la Clara es pregunta per què i 
de quina manera necessita cantar 
aquest amor.   

ESTÓMAC neix i creix fruit de la llarga i 
compromesa carrera de la Clara i de la 
relació amb el seu company creatiu Vic 
Moliner i dels molts escenaris ja 
trepitjats amb una banda de músics 
molt lliures i expressius que 
reinterpreten en cada ocasió una 
música sempre viva. És un viatge 

visceral a la recerca de l’amor en la seva essència més bàsica, un pont entre el cor i les 
entranyes, un disc que obre possibilitats de canvi mitjançant l’escolta. 

“Sóc pianista i compositora i diuen que sóc una de les creadores més originals i úniques que han 

aparegut en els darrers temps en l’escena musical d’aquest país. Jo només sé que el piano és el meu 
refugi. M’ajuda a poder expressar tot el que no sóc capaç de dir, de ser o de sentir. Quan toco sento que 
puc ser jo sense judicis ni etiquetes ni necessitat de límits. Jo crec fermament que la música m’ha salvat. 
He presentat set discs sota el meu nom en els quals he tingut el plaer de treballar al costat de músics com 
Sílvia Pérez Cruz, Judit Nedderman, Vic Moliner, Alessio Arena, Ferran Savall, Aleix Tobias o Pau 
Figueres entre d’altres. Aquest 2018 llanço el vuitè disc ESTÓMAC.”  

 Clara Peya  

Quina millor manera de tancar l’edició de Elmini 2019 que un concert de Clara Peya, 

fundadora de “Les Impuxibles”, una companyia que explora la barreja de llenguatges 

escènics amb una clara línia de compromís social.  
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Orfeó Popular Olotí – Fabrizio Cammarata (2018) 
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Casino Olotí - Mazoni (2016) 

 
 

Sala El Torín – Viva Suecia (2018) 
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Concerts d’estar per casa 
Can Trincheria - Bikimel (2016) 

 
 
Museu dels Sants – Ferran Palau (2016) 
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Cases Particulars – Pau Vallvé (2018) 

 
 
Cases particulars – La Bien Querida (2018) 
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Espai Barberí (RCR Arquitectes) – Mazoni (2018) 
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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 2019, el tríptic, vídeos o altres imatges, contactar a: 

 

Alba Agustí 

Responsable de Comunicació 

alba@elmini.net 

T. 659 177 121 

 

 


