
                                                                               

El cartell musical del Minipop s’enlaira amb
Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia 

També  pujaran  a  l’escenari  Joan  Masdéu,  Renaldo  &  Clara,  Mareta
Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana

Xavi Artigas i Pau Torrents de Trau desvetllaran els seus referents en una
sessió 100% vinil de pop dels 60 

La vuitena edició del festival se celebrarà de l’1 al 3 de juny al passeig de
les Palmeres de Tarragona

El Minipop ja juga a primera divisió. El festival ha presentat avui un cartell que
combina artistes emergents amb primeres figures de l’escena catalana. El salt
qualitatiu arriba amb la sensibilitat i equilibri de Mishima, l’univers galàctic de
Joan Miquel Oliver i la màgia indie-folk de La Iaia. 

La  programació  musical  es  completa  amb Joan  Masdéu,  Renaldo  &  Clara,
Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. A més, Xavi Artigas i Pau
Torrents de Trau desvetllaran els seus referents en una sessió 100% vinil de
pop dels 60 i els Superpandas dj’s punxaran des de l’indie més ballable fins  a
l’electrònica per regalar una altra de les seves nits mítiques al públic. 

La directora del festival, Núria Serrano, i el director musical, Lluís Gavaldà, han
afirmat que aquest és el cartell més potent que ha tingut mai el festival i han
destacat es cinc grups que estrenaran disc al Minipop i la connexió mallorquina
amb  Joan  Miquel  Oliver  i  Da  Souza.  També  han  fet  menció  especial  als
lleidatans Relando & Clara, que tornen al Minipop quatre anys més tard amb el
reconeixement de la crítica i el públic. 

Entre les novetats de vuitena edició, que se celebrarà de l’1 al 3 de juny al
passeig de les Palmeres de Tarragona, hi ha l’ampliació de la programació del
diumenge al matí.  A l’espectacle de teatre i la tradicional sessió de dj’s, s’hi
afegeix enguany un concert. 

En l’apartat del cinema, es projectaran els capítols de Heavies Tendres, la nova
sèrie de l’il·lustrador català Juanjo Sáez, que parla de les primeres emocions i



d’aquell moment crucial a la vida on es passa de la infància a la maduresa.
Segur que més d’un reviurà moments de la seva pròpia adolescència. 

Els abonaments pels tres dies de festival es poden comprar per 10 euros per
Internet a  productesdelaterra.cat i  a diferents  punts de venda de Tarragona,
Reus, Cambrils, Constantí i Valls. A taquilla els abonaments costaran 15 euros.
L’entrada és gratuïta pels nens i nenes de fins a 2 anys. 

Enguany  per  primera  vegada  s’han  posat  a  la  venda  les  entrades  súper-
anticipades i centenars de persones ja les han comprat abans de conèixer el
cartell  musical.  Aquest  èxit  de  vendes  demostra  una  vegada  més  que  el
Minipop té un públic molt fidel que l’ha experimentat i que confia plenament en
l’acurada selecció musical de Lluís Gavaldà.

També han estat un èxit les convocatòries per escollir els artistes de l’Espai
Tallers i els productes de la Fira Minicrafts, que han rebut nombroses propostes
de creadors i artesans. 

El  Minipop  compta  amb  la  col·laboració  de  la  regidoria  de  Turisme  de
l’Ajuntament.  També es finança gràcies a patrocinadors privats com Repsol,
Estrella  Damm,  CaixaFòrum,  BASF,  Mini  Oliva  Motor,  el  Corte  Inglés,  la
Martina Kids’n  us,  l’Espiga d’Or o Sapporo i  el  suport  de la  Xarxa Minipop
formada  per  petites  empreses  que  fan  créixer  el  festival  a  través  del
micromecenatge.

El festival, que va exhaurir entrades en la darrera edició, se celebra en un marc
incomparable amb vistes a l’amfiteatre i  al  mar.  La programació musical  es
complementa amb tallers creatius, una discoteca silenciosa, teatre, fotografia,
cinema i literatura, a més d’un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys, zona de
descans, jocs i oferta gastronòmica. 

Una fórmula pensada per a tots els públics

El festival va néixer de la mà de l’associació Tecletes, un grup de mares i pares
que volia seguir anant de concerts i gaudir-los amb els seus fills. El Minipop, a
mig camí entre una festa major de poble i un festival anglès, és un espai de
trobada intergeneracional on conflueixen grans i petits amb ganes de compartir
cultura i noves experiències. 

El  festival  parteix  de  la  base  que  la  música  no  té  edat  i  que  per  tant  no
necessita  adaptacions  per  arribar  a  tothom.  L’únic  que  cal  és  adequar  els
espais i els horaris perquè s’hi pugui sentir bé des del més gran al més petit. 

Tarragona, 19 de març de 2018

https://www.minipop.cat/punts-venda-dentrades/
https://productesdelaterra.cat/home/13578-comprar-abonament-preu-reduit-minipop-2018-2682397124.html


EL CARTELL MUSICAL 

Mishima

Parlar  de  Mishima  és  parlar  del  grup  més
important  del  pop  català  actual.  La  seva
carrera ha estat un compendi de sensibilitat i
equilibri, o com ells mateixos dirien, d’ordre i
aventura.  Potser  serà  perquè  mai  s’han

conformat amb dreceres fàcils, pel seu nivell d’autoexigència  o per aconseguir
agermanar gèneres tan dispars com la chanson francesa i l’indie alternatiu. La
qüestió és que David Carabén i companyia ens han regalat tantes cançons
glorioses que la seva actuació serà un moment per recordar a la història del
Minipop.

La Iaia

Sembla que hagin passat segles des que La
Iaia es van donar a conèixer amb el seu folk
pop amable i casolà. Des de llavors el  grup
d’Osona ha teixit  una metamorfosi  fascinant
que els ha transformat en un dels grups més
aventurers i atrevits de l’escena nacional. Per

si això fos poca cosa, els seus directes han esdevingut autèntiques mostres
de domini de l’escenari. Ens ha costat molt portar-los al Minipop i per això el
seu concert segur que serà memorable.

Joan Miquel Oliver

L’única  bona  notícia  de  la  desaparició
d’Antònia Font ha estat que en Joan Miquel
Oliver  continua  regalant-nos  aquestes
cançons superlatives que només ell sap fer.
Per  això  estem  segurs  que  el  seu  univers
poblat d’agricultors ingràvids, flors de cactus,

posidònies  marines  i  nens  gronxant-se  als  tobogans  serà  rebut  amb
l’entusiasme que es mereix. I és que un concert del Juanmi sempre serà una
festa.



Ferran Palau

Tothom  hi  està  d’acord:  el  nou  disc  d’en
Ferran Palau serà el  disc d’aquest any. No
és d’estranyar,  amb aquest nou treball  que
porta  per  nom  Blanc ens  trobem  amb  un
prodigi  de  sensibilitat  i  tendresa,  una  obra
majúscula que el  defineix com el  cantautor

més talentós de l’escena actual. El cantant d’Anímic ens oferirà de ben segur
un dels moments més esperats del festival d’enguany. 

Renaldo & Clara

La  trajectòria  de  Renaldo  &  Clara  ha  estat
com la dels caragols primerencs originaris de
les  terres  de  Ponent.  Sense  presses  però
tossudament,  la  seva  evolució  els  ha  afegit
contundència  i  versatilitat  a  un  cançoner
delicat que ha cristal·litzat en “Els afores”, un

disc que mantenint la màgia ens mostra un grup més musculós i expansiu. 

Mareta Bufona

Mareta Bufona és la nova sensació del nou
pop  català.  No  sabem  que  els  donen  als
vilanovins,  però  un  cop  més  ens  regalen
melodies  enganxoses,  tornades
arrabatadores i  lletres  enginyoses  plenes
d’un  sentit  de  l’humor  absolutament

encomanadís. El seu pop poderós i vital segur que serà una de les sorpreses
més agradables del festival.

Da Souza

El  nou  disc  dels  mallorquins  Da  Souza  ha
confirmat  les  expectatives  dipositades  en
aquest grup. De la mà de Joan Pons, el líder
d’El  Petit  de  Cal  Eril,  aquest  “Futbol
d’avantguarda”  ens  mostra  un  grup  madur
que practica un pop esmolat i elèctric i el sap

barrejar amb lletres delirants i divertides per aconseguir una fórmula perfecta.



Joan Masdéu

Emmirallant-se  ens  els  clàssics  del  power
pop, Joan Masdeu continua el seu procés de
maduresa  amb  un  nou  disc  en  solitari,
Innocent, on flirtejant amb la psicodèlia torna
a  demostrar  la  seva  mestria  melòdica  i  el
motiu  pel  qual  el  seu  anterior  grup,  els

enyorats Whiskyns, va ser un referent de l’època daurada del rock català.

Intana

Amb Intana ens trobem a una encisadora
nova proposta de pop acústic i delicat. Una
deliciosa sorpresa que, pessigant del sons
americana  i  del  nou  folk,  ens  regala  un
cançoner  artesanal  liderat  per  la  Núria
Moliner,  una  nova  veu  que  de  ben  segur

donarà molt a parlar.

Trau dj’s

En Xavi i  en Pau ens desvetllen els seus
referents musicals en una sessió 100% vinil
que  demostra  el  seu  coneixement
enciclopèdic  del  pop  dels  60.  Un  vermut
que ens farà ballar com mai, un comiat del
Passeig  de  les  Palmeres  que  promet  ser

memorable.

Superpandas dj’s

Els  Superpandas  dj’s  tornaran  a  ser  les
estrelles de la festa de dissabte a la nit. Els
nostres dj’s de capçalera, amb pedigrí 100%
Minipop,  ens  acompanyen  fins  I  tto  des
d’abans  que  comencés  el  festival.  I  és  que
què faríem sense el Dave Cin i el Maber i les

seves sessions mítiques? Un regal que ens fem tot l'equip del festival. 


