NOTA DE PREMSA
Els barcelonins Doble Pletina s’incorporen al Roster Movistar


Doble Pletina i Poolshake s’incorporen al planter de bandes Movistar compost per
Soledad Vélez, Urfabrique, Le Nais, Tercer Sol, Yana Zafiro, Belushi i Cor Blanc



Arriben els primers concerts del Roster Movistar a Barcelona amb Urfabrique, el 27 de
setembre



Oberta fins a l’1 d’octubre la convocatòria per a formar part del Roster

Barcelona, 10 de setembre de 2019.- Roster Movistar, el projecte de mecenatge cultural de
Movistar l’objectiu del qual és elevar el talent musical i potenciar el desenvolupament de bandes
i artistes nacionals, ha incorporat a Doble Pletina i a Poolshake al seu plater d’artistes.
Doble Pletina és un quintet de música pop de Barcelona. Es caracteritza per composicions que,
amb els ingredients justos i precisos, busquen l’efectivitat i es converteixen en himnes del
quotidià, saltant la idea preconcebuda de “hit”. El 2010, Laura Antolín (veu i baix) i Marc Ribera
(veu, guitarra i serra musical) van començar a compondre junts i gravar cançons a casa i, un any
més tard, es van incorporar a Doble Plentina Jaume Cladera Gost (sintetitzador), Francina Ribes
Pericàs (ukulele i sintetitzador) i Cati Bestard Rotger (bateria). Aquell mateix any els va arribar el
seu primer èxit amb un single “Música para cerrar las discotecas”, que va triomfar a les llistes del
millor de l’any. “De lo concreto a lo general” va ser el 2013 el primer LP de Doble Pletina
(Jabalina), amb una excel·lent recepció de la crítica, i el 2016 publiquen el segon “Así es como
escapó”. El 2018, “DJ Robot” es converteix en la sintonia del programa Club Clan de TVE, i a
l’abril d’aquest any han publicat l’EP “Algo estacional”.
Poolshake va irrompre a l’escena nacional amb temes com “Golden Smoothie” i “Seventies
Sugar Dream” publicats el 2017, els primers singles de la banda, que van assolir cridar l’atenció
de prescriptors musicals des dels EUA fins a Australia, amb el seu pop retro i psicodelia dream
pop. Després del seu pas pel Monkey Week, han format part del cartell Primavera Club a Madrid
i Barcelona, el Low Festival, Festival WARM UP, Sonorama Ribera o La Mar de Músicas. Aquesta
banda està composta per Riviera Johnson (veu, guitarra, sintetitzadors, piano i sampler), Ísjaki
(guitarra i sintetitzadors), Phøenix (baix i sintetitzadors) i Tom (bateria i sintetitzadors) i amb
edats que freguen la vintena. El pròxim 13 de setembre Poolshake publicarà el seu nou EP
“Some Things Last Forever”, on explora els sentiments més purs d’una generació immersa en la
modernitat. Temes com la incomprensió, la tristesa, l’obsessió o l’ambició són tractats a les
seves lletres i desvelen un futur al pop ple d’esperança i actitud. Produït per Hans Krüger i
mesclat per Guille Mostaza, “Some Things Lasts Forever” és un avanç cap a un dream pop més
sintètic, però sense perdre les guitarres plenes de reverb i les melodies pop. Evolucionant les
seves bases a una percussió més electrònica, que les apropa a bandes com Shura, Swim Deep,
The 1975 o Porches.
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Doble Plentina i Poolshake s’incorporen al planter de bandes Movistar compost per Soledad
Vélez, Urfabrique, Le Nais, Tercer Sol, Yana Zafiro, Belushi i Cor Blanc, que publicaran el
divendres 20 de setembre “Perfect Blue”, el primer single del seu nou EP.
Data per al primer concert del Roster Movistar a Barcelona
El Roster Movistar, que va començar la seva marxa al juny d’aquest any, celebrarà el seu primer
concert a Barcelona aquest mes de setembre de la mà d’Urfabrique.
Urfabrique són Javi i Pau junt amb els seus sintetitzadors, les caixes de ritmes, la flauta i la
guitarra. Aquest duet barceloní és un còctel de funk, house, disco i electrònica amb esperit
indie-pop, una elegant proposta ballable que s’alinea amb artistes com Chromeo, Daft Punk o
Breakbot.
Per assistir a aquest concert íntim i gratuït, d’una duració aproximada de 45 min, cal inscriure’s
a la web del Roster. Els primers 50 assistents rebran a més a més un tote-bag de l’artista de
regal, edició limitada.
Divendres
27 de setembre

19.30 h

Movistar Centre de Barcelona
Plaça Catalunya, s/n

Urfabrique

Convocatòria oberta i més de 100 inscrits al concurs del Roster Movistar
A finals del passat mes de juny, Roster Movistar va obrir una convocatòria per a la incorporació
de nous grups al seu planter d’artistes que, fins ara, ha rebut més de 100 propostes de diferents
estils i gèneres.
La convocatòria, que continua oberta fins a l’1 d’octubre, està dirigida a solistes i bandes amb
base a Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears, vinculats a gèneres
musicals com l’indie, el pop, l’electrònica o la música urbana. Els interessats poden registrar la
seva proposta a la web http://roster.movistar.es. Una vegada finalitzada el termini, les
mateixes bandes integrants del roster i un jurat independent, format per professionals del
sector musical i cultural, valoraran les propostes de més qualitat i originalitat, per a escollit els
dos grans guanyadors d’aquesta convocatòria.
Els artistes seleccionats s’integraran al Roster Movistar durant dotze mesos, on realitzaran
almenys tres actuacions programades per Movistar. A més a més, els grups rebran 2.000 euros
de suport econòmic, cadascun, per a la creació de nou contingut artístic –un videoclip o un EP,
per exemple- i també rebran suport en comunicació i promoció.
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