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Què? 

Catalystic sounds és un projecte artístic independent que pretén posar a l’abast d’un 
públic internacional les propostes musicals que sonen a Catalunya. És un festival itine-
rant que comprèn l’actuació de tres grups en directe i una sessió de dj. 

El projecte es desenvoluparà per fases i amb cada nova fase s’actuarà en una nova 
ciutat o amb formacions musicals diferents.

On? 

En una primera fase tindrà lloc a Londres.
En una de les sales de concerts més conegudes de la ciutat: Cargo.

Quan?
Diumenge 8 de novembre a les 19.00h
Diumenge 13 de desembre a les 19.00h

Qui?
Diumenge 8 de novembre 
Standstill www.myspace.com/standstill
Guillamino www.myspace.com/guillaminoo 
Gurth www.mypsace.com/gurthprogressive
Dj Diego Armando

Diumenge 13 de desembre
Sanjosex www.myspace.com/sanjosex
Linn Youki www.myspace.com/thelinnyoukiproject 
Vacabou www.mypsace.com/vacabou
Bankrobber Dj
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El projecte
Actualment l’escena de música catalana viu una situació immillorable pel què fa a la 
qualitat de la seva producció. Gaudim del privilegi de tenir petits grans músics i bandes 
que, malauradament, no disposen dels recursos necessaris per donar a conèixer la 
seva obra més enllà de l’entorn més proper i de la capital catalana.  

D’altra banda, ens trobem en una societat marcada per les tendències. Els últims anys 
les capitals europees estan esdevenint autèntics aparadors culturals. 

A Catalunya, el món de la música també ha viscut la seva particular revolució. De la 
mateixa manera que Barcelona es nodreix de les diferents cultures que acull, els artistes 
d’aquí en reben una infl uència a l’hora de produir el seu so. 

Per tots aquests motius, hem considerat oportú engegar un projecte que doni a co-
nèixer aquest recurs cultural fora de les nostres fronteres, en defi nitiva, que potenciï la 
presència de la música produïda a Catalunya en el mercat internacional.

Tant els grups com els dj’s s’escullen en base a poder oferir una mostra que abasti tots 
els estils de música “moderna” que actualment produeixen els artistes a Catalunya. A 
més, també es té en consideració la trajectòria de les formacions, de caràcter més pro-
fessional o més amateur: partim d’un grup teloner, més desconegut dintre de l’escena 
musical, però amb una proposta de directe sòlida, de manera que es dóna una opor-
tunitat als grups que comencen, i dos caps de cartell, amb experiència internacional 
prèvia i amb seguidors fora de les nostres fronteres.
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L’espai
Londres, capital del Regne Unit, és sens dubte una referència mundial en tots els as-
pectes, una ciutat capdavantera i això és, en gran part, gràcies a la societat que la 
conforma, una barreja de races i cultures de tot el món. 

Aquesta energia multicultural que es respira a la ciutat ha permès que fos aquí on es 
gestessin estils musicals diversos, des del pop al rythm’nblues, gèneres que han pro-
liferat i escindit al llarg dels anys en altres subgèneres. La pròpia cultura underground 
londinenca ha fet sorgir una llista inesgotable de grans músics i grups musicals avui en 
dia mundialment coneguts. 

Tots aquests factors fan que la ciutat pugui esdevenir una gran plataforma de projecció 
internacional per als diferents agents participants en aquesta producció, tant artistes 
com promotors. I és que tot és possible en aquesta gran ciutat cosmopolita, la ciutat 
de les oportunitats.

La sala de concerts on té lloc aquesta producció és CARGO, ubicada en un dels barris 
amb més moviment cultural de la ciutat, amb sales d’exposicions, botigues de petites 
marques, estudis de dissenyadors, bars, sales de concerts, etc. freqüentat per gent 
jove i adulta amb inquietuds culturals i, més concretament, musicals. 

L’esforç i dedicació del grup al llarg dels anys els ha valgut el reconeixement de revis-
tes angleses de renom que els han guardonat amb premis als millors bars de l’any en 
diferents ocasions.
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The groups
STANDSTILL
PITI Elvira (guitar & backing vocals) 
RICKY Falkner (bass & backing vocals) 
RICKY Lavado (drums) 
ENRIC Montefusco (vocals, programming, acoustic guitar & lyrics)
CHUS Portela “dj scom” (turntable, samplers) 
VICTOR Valiente (keyboards, guitars)

Cada vegada és més difícil de trobar un seguidor dels del principi en un concert seu: 
però no perquè ja no vagi a veure’ls, si no perquè el seu públic ha crescut tant en nom-
bre que se’l confon entre la audiència. Però és allà, encara que no el veiem, perquè 
Standstill no ha fet sinó sumar en cada un del seus passos, sense perdre ni un bri de 
la seva creativitat, de la seva energia o de la seva credibilitat. Després d’haver tocat i 
tocat, haver girat més de deu vegades per Europa, haver format part d’una companyia 
de teatre i inclús haver dirigit els seu propis espectacles, el directe de Standstill és re-
conegut com un dels millors i més personals de l’estat. 

A dia d’avui, la banda, centrada en la presentació del seu nou disc “vivalaguerra”, pot 
presumir d’haver-se reinventat en cada disc, i d’haver-ho fet amb un èxit que dóna tes-
timoni del seu sempre creixen poder de convocatòria. Amb els anys han aconseguit 
ajuntar, en un mateix concert, a hardcores, rockers, popers, heavies, indies i lectors del 
rockdelux. Aquesta és la millor prova de que la intensitat i la honestedat de Standstill no 
sap ni d’etiquetes ni de modes. La brutalitat de “The ionic spell” (2001) va donar pas al 
rock eclèctic de “Memories Collector” (2002); després va venir el canvi d’idioma amb el 
seu profund “Standstill” (2004). 
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GUILLAMINO
PAU Guillamet (veu, guitarra i ordinador) 
PAU Aurumí (baix i sintetitzadors) 
JORDI Rudé (guitarra i sintetitzadors) 
TONI Molina (bateria i percussió electrònica)

“Guillamino és realment algú a vigilar.. 
Ho té tot; soul, beats, veu, idees” Gilles Peterson 

Guillamino camina per la cara més humana de l’electrònica. Beats escrits a mà. Una 
barreja personalíssima de dub, hip hop, house i minimal, especiada amb sons d’arreu 
del món. I canta amb una veu plena de soul! Per totes aquestes raons, Guillamino és un 
dels músics més sorprenents de l’escena de Barcelona, com es pot comprovar amb el 
seu darrer disc, Les minves de gener. 

Gràcies als seus primers discos al segell independent Bankrobber, Guillamino va sonar 
a la BBC Radio 1 de la mà de Gilles Peterson i John Peel, fet que li va obrir les portes 
per publicar al Japó una compilació sota el segell Third Ear, Atzavara. L’any 2008, Guilla-
mino va participar a la Red Bull Music Accademy i va accedir al rooster de la companyia 
Alter Ego Management, de Detroit.

El directe de Guillamino ha arribat aquest 2009 al festival South By SouthWest d’Austin 
(Texas). Anteriorment ja havia actuat als principals festivals de Barcelona (Sónar, Prima-
vera Sound, BAM, Altaveu, popArb...) i també en països com el Japó, Xile, Alemanya, 
França i Itàlia.

El darrer disc de Guillamino, Les minves de gener (2008) ha estat mesclat per Dive Di-
bosso (7 Notas 7 Colores) i és un nexe entre electrònica i música negra, especiat amb 
sons que ens transporten arreu del món, des de Birmània fi ns a Nova York.
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GURTH
XURI Arranz (guitar & vocals)
XAVI Parera (guitar)
DANI Malagarriga (bass)
RAI Iniesta (drums)
JORDI Cols (congas)
SISU Coromina (sax)
RUTH Barberan (trumpet)

Grup creat el 1995 a l’Alt Penedès. Des d’un començament les seves infl uències van 
ser el rock progressiu, el rock y el jazz-fusió dels 70. El 2001 van col·laborar a The Big 
Giorgetto’s History Show, una obra músico-teatral amb guió propi amenitzada amb la 
seva música i una història original i peculiar que va tenir força èxit. El 2003 van gravar 
la seva primera maqueta “GURTH” i a principis del 2008 han publicat el seu àlbum de 
debut Tormentes.
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SANJOSEX
CARLES Sanjosé (veu i guitarres)
PEP Mula (bateria)
MIQUEL Sospedra (baix elèctric, ashbory bass i veus)
NARCÍS Coromina (saxo, fl auta i percussions)
RICHIE Álvarez (teclat i veus) 

1 músic = 1 instrument = 1 so, aquesta és la fórmula, senzilla i de tota la vida... Sanjo-
sex és el projecte musical de Carles Sanjosé Bosch. Aquest projecte s’ha concretat en 
la gravació de 2 cd, el primer “VIVA!” i el segon “Temps i Rellotge”, editats per la disco-
gràfi ca Bankrobber. L’acollida per part de la crítica ha estat sorprenent, tant pel primer 
com pel segon treball, anem guanyant públic dia a dia intentant convèncer a tothom qui 
ens ve a escoltar. 

Han tocat a la Mirona de Salt, a la Sala Apolo de Barcelona, a l’Octubre CCC de Valèn-
cia, al BAM, al Festival Altaveu de Sant Boi, al Senglar Rock, al PopArb dArbúcies, al 
MMVV, a l’Acústica de Figueres, a La Pedrera de Barcelona, al Domèstic, al Sol de Nit, 
al cafè-teatre Llantiol de Barcelona i un llarg etcètera de pubs musicals i festes majors. 
El 16 de Febrer del 2006 vam talonejar en John Cale a la Mirona de Salt! 
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LINN YOUKI
MARCO Morgione
JORDI Pérez 
XAVI Caparrós

    

Aquest trio barceloní que va debutar el 2003 sota el nom de The Linn Youki Project, va 
néixer com una banda concebuda per crear bandes sonores per a curtmetratges d’ani-
mació, sent les video-projeccions una part important del seu espectacle en directe, ba-
sat en una instrumentació simple i curiosa (bateria, dos baixos i una trompeta) i decorat 
amb tot tipus de samples i efectes. El seu debut “#1” a través de Cydonia Records va 
rebre tan bones crítiques que va ser BCore, encara en col·laboració amb el seu segell 
original, qui es va encarregar de donar-li continuïtat en “#02”, un brillant successor en 
la línia del seu disc de debut, i, ja sense la coedició per part de Cydonia, l’esplèndid 
“#03, la culminació, en clau més madura, d’aquesta trilogia original. Ara, amb “#04” i 
rebatejats com Linn Youki, fan un volt de femella al seu ànsia per experimentar, incloent 
les seves pròpies veus (una mica inèdit fi ns a la data) i donant-li un aire més lleuger i 
indielectrònic al seu discurs. La simplicitat, la imaginació i la inspiració unides en un disc 
de fàcil escolta però complexa composició, amb un sol objectiu: deixar volar la imagi-
nació i divertir-se. 
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VACABOU
JOAN Feliu (compositor, guitarra elèctrica i acústica, veus)
PASCALE Saravelli (veu) 
PEDRO Gelabert (samples, teclat, guitarra acústica, veus)
OLEG Zahiney (baix) 

Vacabou és un grup de música mallorquí que fa música trip-hop. Amb dos discs al mer-
cat, ja va arribar al gran públic gràcies a l’ús de melodies seves en anuncis de televisió, 
a la pel·lícula XXL i al curtmetratge Petra at the Airport. Les seves lletres són sempre en 
anglès.

El novembre de 2003 es publicà el seu primer disc Vacabou i el 12 de setembre de 
2005 fou editat pel segell All Saints de Brian Eno (líder de Roxy Music) i publicat així al 
Regne Unit. També fou publicat a França pel segell Naïve i als Estats Units per Ryko-
disc.

El 2004 participaren al FIB. Enregistraren un concert per a RNE-Radio 3. El setembre de 
2007 aparegué el seu segon disc al mercat, Twelve Songs Inside. 
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Informació pràctica
PROGRAMACIÓ PER NITS:
Diumenge 8 de novembre (19.00h)
Standstill   www.myspace.com/standstill
Guillamino   www.myspace.com/guillaminoo 
Gurth    www.mypsace.com/gurthprogressive
Dj Diego Armando www.myspace.com/bankrobberbcn

Diumenge 13 de desembre (19.00h)
Sanjosex   www.myspace.com/sanjosex
Linn Youki   www.myspace.com/thelinnyoukiproject 
Vacabou   www.mypsace.com/vacabou
Bankrobber gang dj’s  www.myspace.com/bankrobberbcn

ADREÇA: 
SALA CARGO: 83 RIVINGTON ST, LONDON

MÉS INFORMACIÓ i CONTACTE:
VIRGINIA ANGULO
virginia@wearetwenty.com
649332735

Amb el suport de:        Una producció de:                 Amb col·laboració de:
logo llull 2 tintas.FH11   Wed Feb 28 10:52:12 2007      Page 1
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