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L'Sputnik porta a Solsona el darkfolk-pop d'Anímic
El grup de Navès Black Island en serà el teloner
Anímic Foto: Arxiu particular

El proper divendres 7 de febrer la sala Sputnik portarà a Solsona un concert carregat d'energia,
amb els grups Anímic i els teloners Black Islands.
El concert serà a les 11 de la nit i el preu de les entrades anticipades és de 5 euros (7 euros a
taquilla el mateix dia)
Anímic és un grup musical de gènere dark-folk-pop. Iniciat el 2003, els components principals són
Ferran Palau, Louise Sansom, Núria Monés, Juanjo Montañés i Miquel Plana.
El 2007 publiquen Hau o Hïu amb el que es donen a conéixer en sectors més amplisde públic,
tot i que portaven des del 2004 publicant referències amb llicència Creative Commons i sempre
sota Les Petites coses/ Error! Lo-Fi com Teràpia musical (2004).L'any 2009 van publicar Himalaya
amb el que van rebre molt bones crítiques per haver depurat l'estil minimalista. Durant la
preparació de l'àlbum Hannah en 2010, Raül Cuevas (Nanouk Produccions) va rodar un documental
que es va estrenar al festival In-Edit Beefeater sota el títol de From Texas to Arbúcies. La revista
Mondosonoro també els va situar entre els millors de l'any.
El setembre 2013 van publicar Hannibal, de nou coeditat entre BCore Disc i Les Petites Coses
Records. El disc va suposar un gir estílistic, endinsant-se en sonoritats més obscures i denses.
Discografia
Hannibal (BCore Disc / Les Petites Coses, 2013)[7]
Hannah (BCore Disc / Les Petites Coses, 2011)[5]
Himalaya (Les Petites Coses, 2009)[4]
Hau o Hïu (Les Petites Coses, 2007)[3]
Plou massa poc (Les Petites Coses, 2006)

Black Islands és un quartet de música indie-rock ( Xavi Adrover, veu i guitarra , Pedro Martínez,
baix, Dani Rosa, bateria, i Cesar Sempere, guitarra i segona veu) on preval la inspiració
americana dels noranta amb grups tant representatius com Superchunk, Eric´s trip, Inquilino
Comunista, Penelope Trip, Built to Spill...
Black Islands són rock, melancolía. Cançons plenes d'emoció.
Neix com a grup a Navès el 2009
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