FESTIVAL PINGÜÍ 2018
Dissabte 7 de juliol

La quarta edició del festival de música alternativa de Flix tindrà lloc el 7 de juliol

El Festival Pingüí anuncia el seu cartell
Texxcoco, Xarim Aresté, Renaldo i Clara, Los Wallas, vàlius amb
Carlota Serrahima i Jorra i Gomorra, conformen el cartell de la quarta
edició del Festival Pingüí 2018, que tindrà lloc a Flix, Tarragona.
La quarta edició del Festival Pingüí es celebrarà dins el recinte de les piscines
municipals del poble. Al migdia, el pop de Renaldo i Clara, Jorra i Gomorra i
vàlius amb Carlota Serrahima seran la banda sonora de l’hora del vermut. Tot
seguit, hi haurà una batalla de djs on s’enfrontaran Los Morenos de Mallorca
contra Tiramisú djs per aconseguir el títol del millor dj local. Finalment, ja al
vespre, gaudirem dels tres últim concerts de la jornada. Texxcoco, Los Wallas i
el flixanco Xarim Aresté seran els encarregats de tancar el festival amb els
seus hits. En total, els assistents gaudiran d’un total de 12 hores de música
ininterrompuda, amb 6 concerts i 2 sessions de djs, accés a les piscines, servei
de foodtrucks i tallers de manualitats per als infants.
El Festival Pingüí és ja una proposta consolidada dins de l’oferta cultural de
les Terres de l’Ebre. La iniciativa, organitzada per l’Associació de Músics de
Flix i l’Ajuntament de Flix, va néixer l’any 2015 amb la voluntat d’apropar a la
zona el bo i millor de l’escena musical alternativa a les Terres de l’Ebre. Des de
la primera edició aposta per un model de festival autogestionat, on es
potencia la presència de la dona als escenaris (4 de 6 bandes compten amb
components femenins) i vol ser un punt de trobada del teixit associatiu i
cultural de les comarques de Lleida, Tortosa i Tarragona.
El preu de l’entrada al festival oscil·la entre els 10€ anticipada fins als 13€ a
taquilla. S’inclou dret a acampada en una zona habilitada dins del mateix
recinte del festival i accés a les piscines municipals durant tot el cap de
setmana.
Un any més, el cartell del festival ha estat elaborat per un il·lustrador o
il·lustradora novell. Nadia Hafid, nascuda el 1990 i resident actualment a
Barcelona, ha estat l’autora escollida d’enguany. Combina les arts
il·lustratives amb el còmic i ha treballat per diferents publicacions i marques.
Un dels seus projectes més destacats ha estat el cartell de la darrera edició del
GRAF, la fira de còmic d’autor i edició independent de Barcelona.

Texxcoco (Subterfuge)
Tot i que es van formar a Canàries, qualsevol juraria que Texxcoco van nàixer a
un garatge llardós de Califòrnia. El grup liderat per Adriana Moscoso barreja el
rock a tota hòstia, el surf fantasmal i el noise en una proposta altament
ballable. Texxcoco són el grup de moda a l'escena underground de l'Estat
espanyol, i també un dels que gaudeixen de més projecció internacional:
abans d'aterrar al Pingüí hauran tocat en escenaris de festivals com el Marvin
de Ciutat de Mèxic o el Primavera Sound.
https://texxcoco.bandcamp.com/
Xarim Aresté (Bankrobber)
Xarim és un dels millors guitarristes de rock del país. I punt. Però, a més,
aquesta edició es mereix que el pugem a l'escenari del Pingüí a les espatlles
després dels èxits aconseguits el darrer any. Polinèsies, el seu disc més delicat
i emocionant, li ha fet guanyar el Premi MIN de la Música Independent 2018 al
Millor Disc de l'Any en Català; i l'inici de la gira de presentació, en format
quartet, ha resultat ser un èxit de crítica i públic, com bé testimonia
l'aforament complet que aconseguí a recintes mítics com El Molino. Aquest
any l'hereu del rock flixanco torna a casa. I ho fa per la porta gran.
https://bankrobberbcn.bandcamp.com/album/polin-sies
Renaldo i Clara (Bankrobber)
Els lleidatans Renaldo & Clara són un d'aquells pocs afortunats grups capaços
de maridar el vitalisme amb la melangia. El seu pop suau i minimalista, amb
aires de folk i bossanova, els ha convertit en una de les bandes que més
passions desperten de la nova escena de música en català. Fans de La Buena
Vida: no us els podeu perdre per res del món.
https://bankrobberbcn.bandcamp.com/album/els-afores
Los Wallas (Subterfuge)
Al Pingüí sabem que la millor benzina per acabar de prendre foc a una festa és
el rocanrol. Si en edicions anteriors hem apostat per grups com Los Bengala o
Mujeres, aquest any hem decidit convidar Los Wallas, un dels grups de garatge
més importants de Madrid. El quintet liderat per Juan Wallas ens farà ballar
com cavernícoles amb la seva barreja de punk, surf i rock arrauxat directe al
fetge i les cames.
https://loswallas.bandcamp.com/
vàlius amb Carlota Serrahima (The Indian Runners)
El Pol i el Gerard no han fallat a la cita del Pingüí cap any des del concert
triomfal amb què van obrir el primer Pingüí. Els seus himnes immediats de
pop punk d'esplai són com El Roto: siempre certeros. Enguany porten disc nou
sota el braç, l'excel·lent Mesura, i la Carlota Serrahima, amb la qual, a part del
seu repertori de hits habituals, interpretaran cançons del seu EP
conjunt Amor.
https://valius.bandcamp.com/

Jorra i Gomorra (Bubota discos i The Indian Runners)
Jorra Santiago és tota una celebritat underground a Mallorca, com bé
testimonien els adhesius amb la seva cara i el lema "Puto Jorra" que hi
circulen. Aquest jove i superdotat músic ha participat en projectes van del
post hardcore (Saïm), al folk lisèrgic (Miquel Serra), passant pel rock d'arrels
noranteres (Lost Fills). Aquest any el veurem defensant Jorra i Gomorra, el seu
projecte de pop cristal·lí i sense complexes on hi tenen cabuda l'intimisme
costumista, les referències al poeta medieval Ausiàs March i, sobretot, el
sentit de l'humor.
http://bubotadiscos.com/album/m-sica-s-ria
TIRAMISÚ DJS vs LOS MORENOS DE MALLORCA
Enguany la música que amenitzarà l'estona que passa entre els concerts del
vermut i els de la nit convertirà el Pingüí en una batalla campal. Tiramisú DJs i
Los Morenos de Mallorca s'enfrontaran a cop de hit per alçar-se amb la corona
de millors DJs del festival. Indie contra Soul. Pop contra Rock. Qui guanyarà?
La decisió final recaurà en els malucs dels assistents.

Festival Pingüí 2017
Data: Dissabte 7 de juliol del 2017
Lloc i hora: Poliesportiu Municipal de Flix, Crta. Flix-Ascó s/n (Poliesportiu).
De 12h a 00h.
Més informació: www.festivalpingui.cat

Per a resoldre qualsevol dubte o per fer declaracions, podeu trucar al 653 038
333 (Aleix Ferrús) o bé enviar un correu electrònic a festivalpingui@gmail.com

