
Programació Sala Zero – Febrer 2011 
 
Dijous 3 
 
23h. Nit Ta’Rumba: La Málaga + dj Mackueing. Gratuït 
 
Compartint el dolç moment que viu la rumba catalana amb les altres 
tripulacions actuals, s’acosta a tota màquina el galeó de La Màlaga, un vaixell 
que viu surcant els set mars de la lírica en busca del llegat que van deixar els 
reis de la rumba. 
És a La Màlaga, a la drassana del Puig i Moliner, on fa uns anys, uns rumbers 
del barri van començar a dissenyar el que seria el seu primer projecte. Una 
teràpia a base de rumba fresca i adaptada al seu temps, però prenent les seves 
arrels com a punt de partida. Així va néixer la Teràpia Rumbera de La Màlaga, 
la insubstituïble fórmula de la felicitat amb denominació d’origen HostaSants. 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 4 
 
23h. Falsalarma 
(Hip hop, Sabadell) 
Entrada: 10/12€ 
 
Estil directe, rimes amb missatge i una potent posada en escena. Aquestes són 
les cartes de presentació d’un grup consolidat entre els grans del hip hop a 
Espanya.  
Lluny de repetir fórmules, els de Sabadell obren els seus horitzons musicals i 
lírics a textures tan creatives que impacten i fan moure el cap de principi a fi 
assentint les lletres i deixant-se emportar pel ritme. “Ley de vida” (Boa, 2008) 
va ser un gran èxit de vendes i va obtenir una gran resposta per part de públic i 
crítica. Amb aquesta nova gira segueixen exprimint aquest llarga durada i 
avancen temes del seu nou treball discogràfic. 
 
Organitza: Do It Yourself 
+ 
 
Superpandas dj’s. Gratuït 
 
Dissabte 5 
 
22.30h. Delafé y las Flores Azules  
(Pop, Barcelona) 
Entrada: 18/20€ 
 
Les cançons de Delafé i las Flores Azules estan entre el hip-hop i el pop, ja que 
combinen el parafrasejat del hip-hop amb melodies i estructures més pròpies 
del pop, el soul o l’electrònica. Unes bases molt ben tractades, junt a unes 
lletres que recuperen la tradició del costumbrisme social dels cantautors. Amb 
les seves cançons sus aconsegueixen un estil propi, que alguns mitjans han 



anomenat hip-pop. Grups com Flaming Lips, Beach Boys, The Roots, Dr. 
Octagon, Yo La Tengo o Serrat han influit clarament en la creació dels seus 
temes.  
Els seus directes són enriquidors, amb força, participatius, amb una posada en 
escena original, generosa i contagiosa de felicitat. 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dijous 10 
 
23h. Black & Morenito dj’s. Gratuït 
 
Divendres 11 
 
22h. La Banda Municipal del Polo Norte + LaSentina 
(Pop, Barcelona) 
Entrada: 7€ (preu únic a guixeta) 
 
Es presenten… “LaSentina som Santi Bonastre (bateria), Oriol de Balanzó (baix 
– guitarra), Jaume Girons (tecles) i Albert Girons (guitarra). Acostumen a seure 
sota l’ombra de la càlida electricitat, bufant sintetizadors de vent i picant timbals 
de plom. Si pareu l’orella els sentireu cantar enfilant el camí que porta cap a 
l’abisme dels temps”. 
Completa el doble cartell La Banda Municipal del Polo Norte que presentaran 
“Corazón o Nada”, títol del seu segon elapè gravat per Paco Loco i que estarà 
disponible aquest mateix mes de febrer. Pop elegant i dur.   
 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dissabte 12 
 
22h. Solo Muchachito + Santos de Veracruz 
(Mestissatge, Barcelona) 
Entrada: 12/15€  
A la venda a Shiva i Arsis (Tarragona). 
I a la xarxa a: www.musicfromtamarit.com i www.muchachitobomboinfierno.com  
 
Poques coses podem dir que no s’hagin escrit ja sobre les excel.lències de la 
música de Muchachito… Aquest serà un concert especial que permetrà gaudir 
de la música de Jairo Perera ‘Muchachito’ en solitari, acompanyat només pel 
pintor Santos de Veracruz. Una actuació íntima que barreja música, pintura i 
monòlegs, on Muchachito s’encarrega de la veu, la guitarra i la percussió, 



mentre el seu company pinta quadres, canta alguna cançó i balla en alguna 
altra.   
 
Organitza: Do It Yourself 
 
0h. Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Dijous 17 
 
23h. Nit Ta’Rumba: Tremendamente + dj OGT. Gratuït 
 
Tremendamente és un projecte nascut l’any 2001 entre quatre amics que 
comencen a barrejar estils i idees. Un any després els seus camins es separen 
acaben sorgint altres bandes com Top Models i Xerramequ Tiquis Miquis.  
Dani Rifà continua al capdavant de Tremendamente i al 2003 apareix “22:22”, 
disc de debut autoeditat que corre ràpid de mà en mà i que fa pujar la 
popularitat de la banda com l’escuma. A aquest seguiran altres treballs que 
faran evolucionar el so i forjaran la personalitat de la banda. Rumba futurista i 
desenfada.  
 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 18 
 
23h. Venus in Furs 
(Rock, Bilbao) 
Entrada: 3€ 
 
Arran l'edició de la biografia de The Velvet Underground Up-tight (Discos 
Crudos), els bascos Ya Te Digo han organitzat una gira estatal de tribut a la 
banda de Lou Reed i John Cale. Despleguen un directe d’allò més selecte amb 
un repertori únic, passejant-se per pràcticament tota la discografia dels 
novaiorquesos: All tomorrow's parties, Heroin, Sister Ray, Here she comes 
now, I'm waiting for the man, Venus in furs... No són versions, són recreacions 
tocades des del respecte però amb la passió suficient per convertir-se en el 
més semblant a un concert de la Velvet que veurà mai la nostra generació. 
 
Organitza: TEV 
 
+ 
 
Dj Figa. Gratuït 
 
Dissabte 19 
 
22h. Horthy + Febrero  
(Pop, Pamplona, Tarragona) 
Entrada: 7/10€ 
 



“Horthy#4” és el nou àlbum dels pamploniques. Un disc carregat de pop i 
electrònica que entrarà amb força al mercat nordamericà gràcies a dos premis 
rebuts al New York City International Festival. Per la presentació a nivell 
peninsular han preparat una gira ben especial on també estrenaran temes d’un 
epè de propera publicació. També nova formació. Aires renovats per una banda 
que es mereix estar a dalt, amb els millors. 
Completen el cartell els tarragonins Febrero. La feina ben feta i constant 
d’aquest grup va donar finalment els seus fruits amb l’edició del primer llarga 
durada el passat octubre. “El abismo” (Starsky records, 2010) descobreix un 
bon grapat de melodies brillants i lletres sensibles, en unes cançons que 
superen les barreres de l’indie i l’escena underground. Segur que el futur 
continuarà portant grans notícies per Febrero.  
 
Organitza: Artistas en Ruta 
 
+ 
 
dj Moderno. Gratuït 
 
Dijous 24 
 
23h. Rumberros punxaors. Gratuït 
 
Divendres 25 
 
22.30h Poncho K 
(Rock, Sevilla) 
Preu: 12/15€ 
(Apetura de portes: 22h) 
 
Rock enèrgic amb alè sureny, directe, poesia popular del segle XXI. Així és el 
nou treball de Poncho K. Un disc on han col.laborat el poeta Marcos Ana, 
Rubén Pozo (Pereza) i María Malapinta entre d’altres.”Una història con las 
manos” és l’obra definitiva d’aquest compositor i cantant sevillà. Amb una 
actitud de rock urbà, dur i independent l’andalús ha posat el llistó molt alt i ara 
assaboreix les mels de l’èxit. Descobreix-lo abans que ningú si es que encara 
no el coneixes. Feu-nos cas… En quatre dies estarà en boca de tothom! 
 
Organitza: Sala Zero 
 
+ 
 
Samu & Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
Dissabte 26 
 
22.30h. The Brew 
(Blues rock, Regne Unit) 
Entrada: 10/12€ 
 



Alguns ja coneixereu a The Brew. Van actuar per primer cop al camp de 
Tarragona al festival ReusBlues amb un gran èxit de convocatòria. 
Ara per primera vegada tocaran a Tarragona i estem segurs que no serà 
l’última…  
The Brew ha sorprés a tothom, públic i mitjans de comunicació. Revistes com 
Ruta 66, This Is Rock, Popular 1 i d´altres ja els hi han dedicat un espai a les 
seves planes. La gira que ara comencen serveix per seguir presentant el seu 
tercer disc, "A Million Dead Stars". Blues rock en estat pur. 
 
Organitza: Big Time Music  
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 


