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PRESENTACIÓ 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 setena, el festival tingui un format intimista amb la voluntat 

de potenciar la connexió i interacció entre músic i públic.  

Aquest any presentem una nova edició de Elmini que segueix amb l’ambició que vam demostrar 

la passada edició, amb uns caps de cartell de renom i sense perdre l’essència que caracteritza el 

festival de qualitat, proximitat i diversitat. 

Més de vint concerts ocuparan la ciutat d’Olot entre el 9 i el 18 de març. Concerts que no marxen 

de la que sempre ha estat la sala per excel·lència de Elmini, l’Orfeó Popular Olotí; de la sala que 

fa uns anys, juntament amb La Roda, s’ha anat fent un lloc dins el festival, la Sala Torín; i dels ja 

consolidats “Concerts d’estar per casa”. Actuacions molt íntimes amb només una quarantena de 

públic i on els músics toquen sense sonorització.  

Potenciar els concerts de petit format, i aquest any, més de trenta, ens porta a recuperar petits 

racons i sales d’Olot. En l’edició de l’any passat ja vam presentar el Casino Olotí, situat just al 

costat del Teatre Principal, com a seu física del festival. Serà un any més un lloc de trobada 

entre públic, amants i professionals de la música i artistes. Durant totes les jornades del festival 

se succeïran al Casino concerts d’artistes que ja tenen un lloc ben assentat dins el panorama 

musical català i que de ben segur en poc temps ompliran els cartells d’arreu del país.  

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 menys coneguts i un 

festival de referència, tant per la seva proposta innovadora, com per la qualitat de la seva 

programació i el seu eclecticisme.  

 

Comencem la setena edició amb orgull i moltes ganes.  

Ens acompanyeu? 

 

Associació Cultural La Química 

 



 
 

   

 

 

 

PROGRAMACIÓ  

 

DIJOUS 09/03/17 

19:30h Oscar Linares Trio – Concert Inaugural      
 Espai Núria  

21:00h Anarchy - LAP          
 Teatre Principal  

22:00h Anímic + Böira         
 Sala El Torín (La Roda)  

 

DIVENDRES 10/03/17 

22:00h  Mikel Erentxun         
 Sala El Torín   
 
00:30h Grateful Blues         
 Casino Olotí    
 

DISSABTE 11/03/17 

18:00h Tano + Illinoise         
 Bruixes    
 
19:00h Roger Usart         
 Casino Olotí   
 
22:00h Soledad Vélez + Cálido Home       
 Orfeó Popular Olotí 
  
00:30h Janksy          
 Casino Olotí   
 

DIJOUS 16/03/17 

22:00h  Paul Fuster           
 Sala El Torín (La Roda) 

 

DIVENDRES 17/03/17 

18:00 A confirmar           
 Espai Jove IDEAL  
 



 
 

   

 

 

 

22:00h Luthea Salom + Tori Sparks       
 Orfeó Popular Olotí 
 
00:30h  Sessió de DJ                           

Casino Olotí 
 

DISSABTE 18/03/17 

CONCERTS D’ESTAR PER CASA  

17:30h Xevi SF                     
 Museu dels Sants  

17:30h Guillem Roma & Alessio Arena            
 C/ Pou del Glaç, 10  

19:00h Paula Valls                     
 C/ del Carme, 8  

19:00h Agnès & The Pepits                 
 C/ Sant Pere Màrtir, 27   

20:30h Santi Careta                      
 Can Trincheria 

20:30h A confirmar                 
 Espai Barberí (RCR Arquitectes) 

 

22:30h  Sidonie                          
 Sala El Torín   

 
00:00h Cala Vento + Rock Kills          
 Líquid Club  
 



 
 

   

 

 

 

ELS ARTISTES 

 

SIDONIE 

Dissabte 18 de març, 22:30h. Sala El Torín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Peor Grupo Del Mundo és el nou disc de Sidonie, el vuitè. És un disc de pop que parla del 

pop. Una declaració d’amor a tots els grups que la banda admira; és un Us estimem en forma de 

disc. 

Ara que la banda està a punt de complir 20 anys a la carretera, se’n recorda dels seus primers 

passos i especialment un concert seu a la Sala Apolo de Barcelona una nit del 1998 que va ser 

un autèntic desastre. Això no els va frenar i ara s’han convertit en una de les bandes de 

referència a tot el país del pop-rock indie espanyol.  

Ara mateix, pensen ells, hi deu haver en alguna part del món un grup lamentant-se de la seva 

mala fortuna. Quants cops hauran de sentir que són el pitjor grup del món? Doncs aneu en 

compte que potser es converteixen un dia en el futur d’aquesta maravellosa història del pop. 



 
 

   

 

 

 

MIKEL ERENTXUN 

Divendres 10 de març, 22:00h. Sala El Torín 

 

 
 

El vocalista de l’antic grup de música Duncan Dhu i cantautor espanyol Mikel Erentxun ens 

presentarà a Elmini d’Olot un concert en solitari on repassarà la seva carrera artística, sobretot 

des de l’any 1992 quan va començar una carrera en solitari que l’ha esdevingut un dels 

cantautors espanyols moderns de referència.  

Amb 7 discos en solitari a l’esquena, Erentxun ens oferirà un concert íntim, personal, arriscat i 

madur com són les lletres de les seves cançons i la seva personalitat. 

 



 
 

   

 

 

 

LUTHEA SALOM 

Divendres 17 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

 
 

Cantant, guitarrista i compositora, Troba la pau en la composició; l’energia a l’escenari; li agrada 

el contacte directe amb el públic; odia els canvis: una batalla perduda ja que creua l’Atlàntic unes 

8 vegades a l’any entre Barcelona i Nova York. Parla anglès, castellà i català, però compon 

únicament en anglès. “És l’idioma amb el qual vaig créixer al Canadà i amb el qual aconsegueixo 

expressar més honestament els meus sentiments i vivències. He sentit a dir que si et quedes 

senil de gran, el cervell només recorda l’idioma que parlaves als 5 anys. Això vol dir que jo 

només parlaré anglès, i que els meus germans, que van créixer a Barcelona, tindran problemes 

per comunicar-se amb mi! Ha. Esperem que no em quedi senil doncs!”. 

Creix en un entorn envoltat de llibres, escultures, i quadres en què la música no forma part de les 

passions familiars. No tenen tocadiscs, no escolten la ràdio ni miren programes musicals. 

Després de molt insistir, als 9 anys li regalen el seu primer tocadiscs. És llavors quan decideix 

mossegar la fruita prohibida i comença a somiar a fer-se un lloc en el món musical. Als 13 anys 

un amic li presta la seva guitarra acústica i amb ella descobreix el món de la composició. Als 17 

anys marxa a Anglaterra i col·labora en diversos grups de Londres com a guitarrista i corista 

abans d’iniciar la seva carrera en solitari. Uns anys (i 4 discos publicats) més tard, Luthea, al 

costat dels seus germans, regalen una cadena de música als seus pares. Avui dia els discos de 

Luthea es troben entre els favorits, això sí, envoltats de llibres, escultures i quadres. 



 
 

   

 

 

 

SOLEDAD VÉLEZ 

Dissabte 11 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

 

 

Soledad Vélez és una cantant, músic i compositora xilena afincada a València que ha 

desenvolupat tota la seva carrera musical a Espanya, on ha actuat a festivals com el FIB de 

Benicàssim, Primavera Sound o el Día de la Música, entre els més de 300 concerts que ha 

realitzat entre Espanya, Portugal i Mèxic.  

La premsa la compara amb PJ Harvey, amb Beach House... i no és per menys: Soledad Vélez 

posseeix carisma, màgia, elegància, personalitat, i una seducció salvatge que només les grans 

tenen. 

En el seu nou disc “Dance and Hunt”, que es publica l’11 de març, Soledad Vélez incorpora sons 

electrònics al seu folk fosc, creant trance místic i hipnòtic que t’atrapa i no et deixa. Compta amb 

la col·laboració de Joe Crepúsculo als teclats d’un dels temes. 



 
 

   

 

 

 

ANÍMIC 

Dijous 8 de març, 22:00h. Sala El Torín (La Roda) 

 

 

Molts han volgut comparar la seva música amb un conte de final feliç on els colors vius 

conflueixen amb eterns arcs de Sant Martí i on la naturalesa se celebrava amb el Paradís Perdut. 

Però també s’ha de reconèixer que sota les cançons d’Anímic sempre hi ha hagut una ombra, 

com una segona pell que des de la profunditat reclamava una atenció que no tothom sembla 

disposat a proporcionar.  

Amb l’últim disc editat, Hannah, l’ombra va passar a ser la primera pell i aleshores Anímic 

semblava que volien advertir-nos que el conte no volia tenir un final feliç.  

Amb cinc discs editats i una llarga trajectòria, Anímic arriba a Elmini a presentar-nos el seu últim 

àlbum, que sortirà a la llum el febrer de 2017 i del que per tant encara no podem donar-ne massa 

detalls. 



 
 

   

 

 

 

TORI SPARKS 

Divendres 17 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

 

 

Fa cinc anys la cantautora americana Tori Sparks va canviar Nashville per Barcelona. El seu 

cinquè disc “El Mar” va ser una col·laboració amb el trio de flamenc fusió, Calamento, i barreja 

els gèneres de blues, folk, rock i flamenc. L’àlbum bilingüe va ser un èxit internacional, calificat 

per la premsa com “indescriptible, increïble, valent, arriscat i molt espeical”. 

Dos anys més tard, el grup ha triomfat a festivals (Voll-Damm Festival Internacional de Jazz, 

Infusion Flamenca, el Festival Grec...) i en gires per Alemanya, Espanya, Portugal, Itàlia i molts 

més. Tori passa la majoria del seu temps de gira per tot el món, en els últims dos anys ha 

recorregut 23 països.  

Intèrpret extraordinària en directe, domina l’escenari i el seu estil es mou entre commovedor i 

irònic, barrejant-hi sentit de l’humor. A Elmini presentarà una sel·lecció del nou repertori i 

cançons dels seus altres discs a dúo amb el percussionista de Calamento, Javi García. 



 
 

   

 

 

 

CÁLIDO HOME 

Dissabte 11 de març, 22:00h. Orfeó Popular Olotí 

 

 
 

Cálido Home és un dúo català de folk d’arrel nord-americana.  

A la plaça major de Guissona, a Lleida, on el sol més que picar aplasta, l’ombra truca a través de 

la porta d’una gran casa del segle XVII. A mesura que entres, el so d’una guitarra acústica que 

quasi sembla un contrabaix es va acostant, i quan els ulls cecs de llum s’acostumen a la 

penombra i comencen a distingir tons i formes, et trobes amb Anna Andreu i Eduard Pagès amb 

les seves dues guitarres arracant la cançó que dóna el títol al seu segon àlbum i debut en Bcore, 

“Tones and Shapes”. 

Lleida és algo així com el Far West Català, i el dúo ha arribat allà gràcies a Joan Pons, El Petit 

de Cal Eril que ha convertit en estudi de gravació part del teatre de la casa familiar. Allà és on ha 

grabat aquest espectacular disc Cálido Home. 



 
 

   

 

 

 

XEBI SF 

Dissabte 18 de març, 17:30h. Museu dels Sants 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 
 

XEBI SF i la seva banda al complert presenten Tibidabo en acústic. 

El Festiva El Mini té el privilegi d’acollir per primera vegada la presentació en format acústic del 

segon disc de XEBI SF  “Tibidabo”. 

Ho farà acompanyat de tota la banda després de passar recentment pel Festival Monkey Week, 

d’haver participat en festivals com el Primavera Sound i de compartir escenari en les gires de 

Evan Dando (Lemonheads) o Nacho Vegas, qui ja va elogiar el primer disc de Xebi. 

“Tibidabo” poleix el seu particular apropament a la cançó d’autor amb unes composicions que es 

balancegen entre la crítica social y el romanticisme intimista. Guitarres, banjo, piano, violí i 

trompeta donen color a unes cançons d’una atmosfera lo-fi i càlida. 

 

 



 
 

   

 

 

 

GUILLEM ROMA & ALESSIO ARENA 

Dissabte 18 de març, 17:30h. C/ Sant Pere Màrtir, 27 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 
 

Arran d’una cançó de Violeta Parra que el cantant napolità, Alessio Arena, va compartir a les 

xarxes socials, els dos músics van connectar des del primer moment 

Junts van versionar “Volver a los 17” en concerts respectius i a partir d’aleshores les 

col·laboracions han seguit, entre concerts, vídeos i gravacions! Guillem Roma canta al disc de 

l'Alessio, Alessio Al disc d'en Guillem Roma i junts barrejaran les veus i els repertòris al Mini 

d'Olot amb un concert únic i molt especial! 



 
 

   

 

 

 

PAULA VALLS 

Dissabte 18 de març, 19:00h. C/ Carme, 8 

(Concerts d’estar per casa)  

 

 
 

BLACK AND WHITE és un projecte que integren Paula Valls i una banda de músics 

professionals de dilatada trajectòria. La banda interpreta temes propis de Paula Valls, coproduïts 

per Guillem Soler, pianista de la formació, músic de prestigi i àmplia experiència. El 

guitarrista Quim Abramo, el contrabaixista Franco Molinari i el bateria Joan Carles Aguerri, tots 

ells destacats professionals, completen la banda. 

La música de BLACK AND WHITE combina la frescor i la puresa de la veu de la Paula, amb 

la solidesa i la calidesa dels experimentats instrumentistes que l’acompanyen. La sonoritat 

resultant és sorprenent: un estil que s’adapta amb naturalitat a una veu jove, prometedora, càlida 

i propera a la música negra. 

BLACK AND WHITE sobrepassa fronteres de temps i d’espai, resulta enèrgic i alhora plàcid, nou 

i clàssic, jove i vell, fosc i clar. NEGRE I BLANC. 



 
 

   

 

 

 

AGNÈS & THE PEPITS 

Dissabte 18 de març, 19:00h. C/ Pou del Glaç, 10 

(Concerts d’estar per casa) 

 
 

Agnès & The Pèpits és un grup garrotxí que va iniciar la seva trajectoria l'estiu del 2014. L’Agnès 

Algueró, ànima i motor del grup, i malgrat la seva joventut, ja fa anys que composa cançons 

plenes de sensibilitat i melodia. Després de formar part de grups musicals com els Ministrers de 

l’Escola Municipal de Música o Xantre, va decidir posar fil a l’agulla i encetar el seu projecte 

propi, amb les seves composicions i a la seva manera. Per bastir les cançons compta amb un 

parell de còmplices ben diferents. Per una banda un excepcional multi-instrumentista amb gran 

capacitat per les harmonitzacions, en Dani López.  

Per altra banda, un músic amb dilatada experiència musical, Miquel Pascal. Aquest és el trio que 

hi ha darrera d’Agnès & The Pèpits que ja ha actuat en diversos escenaris garrotxins i ha gravat 

la seva primera maqueta. Prometen un espectacle per a tots els públics.Al festival El Mini ens 

presentarà temes del seu primer disc IN/TO/IT/IF i cançons que formaran part del seu segon disc 

d’estudi. 



 
 

   

 

 

 

SANTI CARETA 

Dissabte 5 de març, 20:30h. Can Trincheria 

(Concerts d’estar per casa) 

 

 

 

Nascut a Avinyó. Estudis superiors a l’ESMuC. Forma part de grups com Astrio, Jazz Machín, 

Black in Blue o Santi Careta Grup amb qui ha editat dos discos amb el segell discogràfic Fresh 

Sound. Ha actuat a molts dels clubs i festivals del país i ha participat en diverses gires per 

França, Anglaterra, Alemanya, Noruega, Russia,Xina, Suècia, Austria, Marroc... 

Compta amb una extensa discografia tant en el món del jazz com en pop- rock, i ha participat en 

formacions com Nonitz amb Lee Konitz, Maria Schneider Big Band, Orquestra Simfònica del 

Vallès, Anacrònics, 9 Muses de Sergi Sirvent, Ballcock, Marc Parrot, Karol Green, Bruno Oro, 

Pësh, Marcel Casellas, Núria Graham, At Versaris, Dept, Brams.… Durant l’any 2004 estudia a 

Nova York gràcies a una beca concedida per la Generalitat de Catalunya. Actualment és 

professor de guitarra i conjunts al Centre Professional del Conservatori del Liceu i és el director 

dels Tallers Musicals d’Avinyó. 

 



 
 

   

 

 

 

BÖIRA 

Dijous 9 de març, 22:00h. Sala El Torín 

 

 

 

BÖIRA ÉS UN PROJECTE QUE NEIX A FINALS DEL 2012 AMB LA VOLUNTAT DE BUSCAR 

UNA SONORITAT A CAMÍ ENTRE EL ROCK INSTRUMENTAL I LES ATMÓSFERES DE LES 

BANDES SONORES. 

L’eclecticisme és un concepte que defineix a Böira, tant en els gustos i l’herència de cada 

membre com en les diferents cançons que conformen el seu primer disc ‘Si de la runa naixés’. 

Composat entre el 2013 i el 2014, el disc va veure la llum el juliol del 2015 de manera 

autoeditada de la mà de Bloq estudi, que dirigeix un dels guitarres de Böira Aleix Archs. Els 

membres del grup provenen del metall i del hardcore però el projecte que han creat en comú 

recull aquesta herència però va més enllà. Sense rebutjar-la, Böira aposta per una sonoritat 

diferent on el piano de Clara Aguilar es mescla amb les diferents melodies de les guitarres 

d’Archs i Guillem Alberich. A tot això, se li suma la base rítmica a les mans de Llobet (bateria) i 

Marc Rios (baix) que formen un tàndem equilibrat i enèrgic. 

‘Si de la runa naixés’ són 40 minuts instrumentals sense pausa.  



 
 

   

 

 

 

ROGER USART 

Dissabte 11 de març, 19:00h. Casino Olotí 

 

 

Songs From a Twisted Neck (és el segon treball del cantautor folk Roger Usart. Les noves 

composicions del disc aprofundeixen en fermesa a la música d'arrels nord-americanes, una 

sonoritat que ja es cercava en el seu aplaudit disc de debut Cage Without a Bird (autodeditat, 

13); si bé, aquí aquesta es torna més despullada i crua. En bona mesura, aquest fet es deu a 

l'excel·lent producció de Ryan Boldt, líder de la banda canadenca The Deep Dark Woods. 

Songs From a Twisted Neck és un recull de cançons que canten a la mirada que dibuixem al 

nostre entorn i de quina manera el vivim quan som expulsats del nostre hábitat de protecció. 

L'artista de Manlleu ha vist enfortit aquest discurs per l'aïllament vital que ha trobat en la seva 

actual residència, un frondós paratge de boscos profunds que vesteixen la zona volcànica de la 

Garrotxa.  

Estem, en definitiva, davant d'un treball que consagra a Roger Usart com el gran crooner català 

de l'actualitat. 



 
 

   

 

 

 

JANSKY 

Dissabte 11 de març, 00:30h. Casino Olotí 

 

 

 

Jansky és un duet d'electrovèrsia que crea bases electròniques a partir de sons orgànics i 

inorgànics, com baixos, pianos i sintentitzadors, ocells o pedres. A través de la manipulació 

digital, Jaume Reus fa que aquests sons creixin i es transformin al voltant d'un tronc: els versos. 

La seva flauta travessera hipercontemporània i la veu única de Laia MaLo n'esdevenen les 

branques i fulles.El març de 2015 Jansky treu el seu segon disc, mesclat als Estudis Favela i 

masteritzat amb el mestre Hay Zeelen (The Prodigy, Tears for fears...).  

ÉÈ són vuit talls de pista de ball avantguardista, a través dels quals se'ns explica què passa des 

de l'apocalipsi del nostre món fins al naixement d'un nou ésser (elèctric), com a metàfora d'una 

nova forma d'art. 

 



 
 

   

 

 

 

CALA VENTO 

Dissabte 18 de març, 22:00h. Líquid Club 

 

 

 

Cala Vento són un plat senzill, elaborat amb els millors productes autòctons. Sabors 

reconeixibles que t’evoquen a moments de la teva vida, records, melancolia amb un cert toc de 

ràbia.  

Els empordanesos van començar a fer-se un nom guanyant el Converse Make Noise 2015 i 

esdevenint finalistes del Proyecto Demo 2015 de Radio 3. Un any més tard, amb un bon grapat 

de concerts a les espatlles, van editar el seu primer disc, produït per Eric Fuentes sota l’ala del 

mític segell barcelonès Bcore i de Hang Dj! Records. 

El mateix segell que ha confiat altra vegada en l’energia i talent dels joves de l’Empordà, i que ja 

està preparant la sortida d’un segon disc el febrer de 2017 i que tots estem esperant amb 

candeletes. 



 
 

   

 

 

 

TANO 

Dissabte 11 de març, 18:00h. Bruixes 

 

 

La irrupció del power duo Tano!, format per Oskar Garcia (ex vocalista i guitarrista de Hurricäde) 

i Víctor Álvarez (baixista d’Anchord), no es pot deslligar del vincle creat entre els dos grups, 

compartint escenaris i fins i tot una gira el 2014, així com de la decisió de Hurricäde de posar 

punt i final el 2015, després de vuit anys en actiu.  

Tano! és també el títol del seu LP de debut. Una carta de presentació amb deu temes cantats 

íntegrament en català, en què el fet que el guitarrista i vocalista sigui el mateix de Hurricäde, 

Oskar, té un pes determinant en la sonoritat i, en general, concepte i estètica del grup. 

Com una clara evolució de Hurricäde, Tano! segueix en format duo el camí de l’exploració sota 

els paràmetres d’una música plena de dinàmiques, descaradament rítmica, agressiva i a voltes 

dissonant. 

 

Aquestes ganes de complicar-se i de crear una bèstia sonora particular és el que porta el dúo a 

estar permanentment dalt d’un penya-segat, fent malabarismes per no caure i per mantenir 

l’adrenalina. Com proclamen a la cançó Rius de Serps: “Si només veus la llum és com si no 

veiessis res”. 



 
 

   

 

 

 

ILLINOISE 

Dissabte 11 de març, 18:00h. Bruixes 

 

 

 

Illinosie és un grup, un col.lectiu, per això no importen els noms ni cognoms dels que el formen, 

com tampoc importa que ningú hagi passat per cap escola de música, ni que formem part 

d'aquesta o aquella escena moderna passatgera. Sempre ha fet el que els ha donat la gana amb 

total llibertat, de vegades millor i d'altres pitjor, però avançant cada dia, pas a pas, fins a tenir de 

moment tres discos auto editats: Volatilism-o (2008), Killing Metronom-o(2010) i Loop 

Losers(2013) i la participació a diferents recopilatoris tant a nivell nacional com internacional. 

Després de 10 anys de carretera, suor, llàgrimes, cerveses, en resum de rock and roll on han 

compartit escenari amb infinitat de grups nacionals i internacionals com Berri Txarrak, No Use for 

a Name, Wedding Present... Han conegut molts col.lectius, segells, sales, radios, totalment 

independents amb la filosofia del DIY (fes-ho tu mateix"). Filosofia que el grup segueix des del 

principi produint els discos, dissenyant portades... 

Si vols saber més coses sobre illinoise vés a un dels seus concerts perquè una cosa és segura, 

donen el 100% hi hagin dos o dos mil persones. 



 
 

   

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

 

 

 

 

Si desitgeu tenir fotografies oficials amb alta resolució dels artistes, el cartell 

de 2017, el tríptic, videos o altres imatges, contactar a alba@elmini.net 
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