Escolta| IN-SOMNI 2014
La valeriana, les benzos o comptar ovelles, són alguns dels remeis més populars
per combatre l’insomni. I en cas que no es pugui vèncer, el millor és assistir al
festival de Girona que celebra la incapacitat crònica de dormir, l’IN-SOMNI.
Durant quatre nits les guitarres encendran La Copa amb concerts de pop, rock,
garatge, surf, shoegaze, crossover o metal-rap. I durant tot l’any, a les
Biblioteques Municipals de Girona hi trobareu discos, pel·lis i llibres per passar
les nits en blanc. Amb l’excusa de l’In-Somni, us hem preparat una petita
selecció que tan us pot servir d’estimulant per abans del festival com de somnífer
per després.
Adrià Puntí
“A cada generació de la música en català hi ha una mica d’espai –no gaire- per a
un heterodox, un maleït, un estrany (...). Als seus cinquanta anys, el gat Puntí
sembla encetar una nova vida amb promeses de nous discos, gires i concerts.
Josep Pujol (Revista de Girona, 283).
Incompletament Puntí. Adrià Puntí. Tren d’Olot. Caldes de Malavella,
2013.
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Bremen / Súper Gegant
Els primers prenen el nom del conte “Els músics de Bremen” i defineixen la seva
música, fortament influïda pel folk-rock i l’americana, com a costumista.
Les cançons que vindran
Els segons fan shoegaze. I per entre les capes i capes del seu so ressonen “Yo
la tengo”, “My bloody valentine”, “The Jesus & Mary Chain” i “Los Planetas”.
Camina i oblida (supergegant.bandcamp.com)
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Mazoni
Jaume Pla té un disco per les nits que costa conciliar la son. “7 songs for a
sleepless night” conté cançons intimistes i evocadores, marcades per la solitud i
les absències. Però la nit de l’In-Somni, serà la nit de “Sacrifiqueu la
princesa”, el seu últim disc.
Sacrifiqueu la princesa
Magranes molt / Purgatori
Fins que la mort ens separi
13.31
Eufòria 5 – Esperança 0
Si els dits fossin xilòfons
Micah P. Hinson
“Micah P. Hinson and the nothing” És un disc impredictible, fet de ràbia,
rock’n’roll, contrallums folk, blues i pop melàncolic (Albert Fernández, Blisstopic).
No voy a salir de aquí. Micah P. Hinson. Barcelona, Alpha Decay, 2010.
Micah P. Hinson and the junior arts collective
Michah P. Hinson and the pioneer saboteur
All dressed up and smelling of strangers
The baby and the satellite
Micah P. Hinson and the Gospel of Progress
Fuzztones
Rudi Protudi: “Quan vam enregistrar “Strychnine” ningú sabía qui eren els
Sonics”. Sorgits durant el renaixement del garage rock dels anys 80, prenen el
nom d’un pedal de guitarra.
Braindrops
Here are The Sonics (The Sonics)
Buhos
“Per la nostra naturalesa salvatge, poques ganes de dormir i moltes ganes de
tocar a hores intempestives, al poble sempre ens han dit Buhos”.
Naturalesa salvatge (Descàrrega gratuïta a la web www.buhos.cat). Altres
discos: Gratis Hits, Radiobuhos, Rebelión en la plaza.
Completen el cartell de l’In-Somni, Carmen 113, The Modern Poppers, El
impasible Jack Kirby, The Booty Hunters, Red Souls i el surf dels Tiki
Phantoms.
Summer Fun: História de la música surf. Luis González. Milenio, 2007.
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