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13 TEMES DE GIRA Amb el nou treball, els Strombers volen obrir-se «al món». Inicien gira a sales d’arreu de
Catalunya: el 27 de febrer seran a Manresa. A la primavera començaran a voltar per Euskadi i la resta de l’estat, amb
la cita destacada del festival Viña Rock. També preparen actuacions a Europa i potser altre cop a Amèrica del Sud  
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Després de la llarga gira del tre-
ball en directe 10 anys de Festa Il·le-
gal, publicat el febrer del 2014, i de
l’Empalme Tour, Strombers torna
a la càrrega, gairebé sense pausa,
amb el que ja és el seu sisè disc
d’estudi, Tavernaris, que es pre-
senta avui (21 h) amb un concert
a la sala Apolo de Barcelona. A Ta-
vernaris, un treball amb 13 nous te-
mes, la banda de Cardona manté
la seva essència «més viva que
mai». Jordi Costa Sec, un dels can-
tants, destaca que el disc és Strom-
ber «des de l’energia festiva fins als
textos sense complexos», però a
més incorpora «un tracte sonor es-
pecial», ja que per primer cop han
comptat amb un productor ex-
tern. Es tracta de Roger Rodés,
que ha signat discos amb Macaco,
Love of Lesbian, Bebe, Jorge Drex-
ler, Youssou N’Dour...

A través d’estils diversos (cúm-
bia, ska, reggae, merengue, punk...)
i lletres en català i en castellà, el
nou disc dels Strombers incorpo-
ra a la nova producció «matisos
més llatins, essen-
cialment cari-
benys», acon-
seguits amb el
tractament de
la percussió, la
importància de la
secció de vent i de cor-
da, amb instruments com
el tres cubà, l’ukelele i les
guitarres acústiques. De fet,
les referències musicals del
grup «des de sempre» han

estat grups festius argentins com La
Bersuit o Los Auténticos Deca-
dentes o uruguaians com La Vela
Puerca, destaca el guitarrista Marc
Martínez. Mentre que entre les
tretze noves cançons (escollides
entre un centenar de les compos-
tes entre tots els integrants del
grup al local de Cardona) hi ha una
sola versió: Gracias a la vida, de
Violeta Parra. No és una elecció ca-
sual: en la gira que els Strombers
van fer a Xile el 2014 «vam empa-
titzar amb la música tradicional d’a-
llà. A més, la cançó i el missatge ens
encanta i l’artista, una de les més
conegudes d’Amèrica, va desta-
car per defensar la música d’arrel,
alhora que nosaltres ens identifi-
quem amb la música popular». 

Així mateix, «seguint el fil» dels
homenatges que Strombers ja han
fet a  festes tradicionals catalanes
com Sant Joan, la Patum i els cas-
tellers, en aquest disc toca a les ca-
ramelles amb el tema Power To

The Barretina. Ara bé, el senzill es-
collit és Marieta, «una cançó que
trobem que és per a tots els pú-
blics», en la qual ha col·laborat
com a cantant Ester Vázquez, co-
neguda pel seu paper de Lila al
Club Super3. També participen al
disc Manu Guix i els bascos Laket. 

Tampoc no és fruit de l’atzar el
títol del disc, que sorgeix de la
cançó Tavernari, en català i amb la
tornada en euskera, «perquè hem
pujat a tocar a allà dalt i la respos-
ta del públic ha estat molt bona».
La cançó, i de retruc el nom del
disc, és un homenatge als cam-
brers (tabernari és el seu nom en
basc, i per al títol del treball s’ha ca-
talanitzat amb v baixa) i als usua-
ris dels bars, que «són llocs de lli-
bertat d’expressió i que volem

reivindicar perquè han ajudat a
conservar i difondre la nostra
cultura. Volem dignificar el
concepte de festa com a sinò-

nim de societat sana». La
festa tavernària ar-

renca avui, i el 13 de
desembre hi haurà
presentació acús-
tica del disc al Fira-

bar de Cardona, «en
agraïment a la gent de

casa, que ha fet molts quilò-
metres per veure’ns». 
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Strombers reivindica la música
festiva en el seu sisè disc d’estudi

La banda cardonina presenta avui «Tavernaris» amb un concert a la sala Apolo de Barcelona
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Les tretze cançons de
«Tavernaris» ja es poden

escoltar gratuïtament a través
de les plataformes digitals You-
Tube i Spotify. Per adquirir el
CD, que inclou el llibret amb fo-
tos i el grafisme del projecte, es
pot demanar a través de la web
dels Strombers (www.strom-
bers.com) i s’envia a casa. Costa
10,95 euros. També es podrà

trobar a tots els con-
certs de la gira
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En agraïment «a la gent de
casa», es farà una presentació
en format acústic al Firabar 
de Cardona el 13 de desembre

L’objectiu del Cicle Km 0, orga-
nitzat pel Teatre de l’Aurora d’I-
gualada, és donar a conèixer les
companyies professionals de tea-
tre familiar de l’Anoia. En aquesta
nova iniciativa, que se celebrarà
anualment per les festes nada-
lenques, hi participen vuit com-
panyies amb experiència, prestigi
dins del sector i amb espectacles
de qualitat: «és una situació ga-
irebé insòlita al nostre país, som
uns afortunats», assenyala Òscar
Balcells, director del Teatre de
l’Aurora. Les companyies són
2princesesbarbudes (Sant Joan
de Mediona), Cia. La Mandarina
(Igualada), Companyia Pelmànec
(Piera), deParranda
(Igualada/Manresa), Farrés Bro-
thers i Cia. (Igualada), La compa-
nyia del príncep Totilau (Sant Mar-
tí de Tous), Teatre Nu (Sant Martí
de Tous) i Tot Circ (Copons).

En cada edició del Cicle Km o,
i paral·lelament als espectacles
programats, creats per les com-
panyies anoienques, es duran a
terme activitats paral·leles «que se-
ran el punt de trobada entre els ar-
tistes i els espectadors. Aquestes
propostes permetran conèixer una
mica més els nostres veïns que es
dediquen al teatre familiar», ex-
plica Balcells. El cartell de la pri-
mera edició presentarà els espec-
tacles El silenci d’Hamelin, de Far-
rés Brothers i cia (26 i 27 de de-
sembre); i El llop ferotge, de La
companyia del príncep Totilau (2
i 3 de gener). També hi haurà una
visita guiada al taller de Farrés
Brothers, un taller de La compa-
nyia del príncep Totilau i una ex-
posició a càrrec de Tot Circ.
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La primera edició del Cicle
Km 0 presentarà aquest
Nadal dos muntatges i
activitats paral·leles



El Teatre de
l’Aurora aplega
vuit companyies
d’espectacles
familiars de l’Anoia

Personatge d’«El llop ferotge»
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