
Programació Sala Zero – Març 2011 
 
Dijous 3 
 
22.30h. Arizona Baby 
(Folk, Valladolid) 
Entrada: 12 € 
 
Des de l'edició de “Second to none” (2009, un dels tres millors discos de l'any 
per Rolling Stone i Mondosonoro), Arizona Baby han emprès una gira-marató 
que els ha portat a obrir per Mark Knopfler i Chris Isaac, a portar Clem Snide de 
teloners i a formar un supergrup al costat dels membres de Los Coronas. 
Curiosament, el seu rock acústic, de bellesa polsegosa i austeritat espartana, 
ha estat considerat una revelació tant per mitjans independents com 
generalistes. Al final serà que sí, que el desert d'Arizona és a Valladolid. 
 
 
Organitza: TEV 
 
+ 
 
Black & Morenito dj’s. Gratuït 
  
Divendres 4 
 
23.00h. Dept 
(Pop rock, Manresa) 
Entrada: 5/10€ 
 
A les acaballes dels anys noranta el rock cantat en català semblava haver 
arribat a un carreró sense sortida. Les fórmules semblaven esgotar-se. 
Afortunadament encara quedava terreny per explorar. Així ho han demostrat 
bandes com Mazoni, Mishima o els propis Dept. I si busquem referents en la 
pròpia escena catalana d'anys enrera ens vindrà al cap ràpidament el nom de 
Kitsch, tot i que els manresans s'han forjat un estil propi i diferencial al llarg de 
deu anys de carrera. Al 2001 saltaven a la fama guanyant el premi de millor 
grup revelació atorgat per la revista Enderrock. Des de llavors uns quants 
treballs discogràfics han vist la llum. L’últim, Control -recentment publicat- serà 
l’estrella de la nit. 
 
 
Organitza: Dept 
 
+ 
 
0h. dj Ecléctico. Gratuït 
 
Dissabte 5 
 
22h. El Último Ke Zierre 



(Punk rock, Castelló) 
Entrada: 12/15€ 
Venda anticipada: Shiva Music (Tarragona) i Batabat Kultur (Reus) 
 
Veterana banda amb més de vint anys d’experiència sobre els escenaris (des 
del 1987 per ser exactes). L’any 1991 va veure la llum el primer llarga durada 
"No soporto vuestras caras". Després d’aquest l’han seguit una desena de 
discos més, incloent material en directe com l’incendiari “Vivos… por 
domesticar!”.  
Una llarga trajectòria per un grup que mai ha tingut presa per res. S’han dedicat 
a tocar i gaudir de la música, sense pretensions. Potser aquesta és la clau del 
seu èxit. Ells es defineixen simplement com un grup de rock i diuen: “A tots ens 
agrada la part bruta de nosaltres mateixos”. Curiosa declaració d’intencions. 
 
Organitza: El Último Ke Zierre 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
  
Dijous 10 
 
23h. Nit Ta’Rumba: Papagayo + Aj dj’s. Gratuït 
 
Papagayo és el projecte musical de quatre joves cambrilencs. Després de 
múltiples entrades i sortides de músics ara sembla que s’estabilitza la banda. 
Amb la rumba com a estil principal  apunten alt amb només una maqueta. Cinc 
temes propis sota el nom “A volar!”. Un petit treball que comencen a presentar 
durant aquest 2011. Apostem per ells i no dubtem que els propers mesos la 
seva música es ballarà a molts racons de la nostra geografia. Temps al temps.  
 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 11 
 
22.30h. Bongo Botrako 
(Punk/Reggae/Ska) 
Entrada: 5/7€  
Venda anticipada: Shiva Music (Tarragona) i Batabat Kultur (Reus) 
 
Ja han arribat i prometen quedar-se molt de temps. En només dos anys i mig 
han fet més de cent concerts contagiant els seus ritmes festius allà on han 
trepitjat. Rumba, reggae, ska, punk i, sobretot, molta alegria. Alegria sense 
límits ni complexes, melodies que s’enganxen i lletres que desborden 
positivisme. Ara la banda s'embarca en una gira per tota la península i França 
per presentar-nos el seu àlbum debut "Todos los días sale el sol", que a més es 
pot descarregar de forma gratuïta al seu web. Bongo Botrako entra en acció 
amb un directe contundent i enèrgic en que la banda s'entrega de la primera a 
l'última cançó. Estigueu atents, l'espectacle és a punt de començar... 



 

 
 
Organitza: Bongo Botrako 
 
+ 
 
Black & Morenito dj’s. Gratuït 
 
Dissabte 12 
 
22.30h. Bongo Botrako 
(Punk/Reggae/Ska) 
Entrada: 5/7€  
Venda anticipada: Shiva Music (Tarragona) i Batabat Kultur (Reus) 
 
Organitza: Bongo Botrako 
 
+ 
 
Samu & Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
Dijous 17 
 
22.30h. Cuchillo 
(Folk psicodèlic, Barcelona) 
Entrada: 6€ 
 
Finalment podrem veure a Tarragona un dels millors directes d'Espanya (el 
segon després de Nacho Vegas, segons Rockdelux). Israel Marco i Daniel 
Domínguez formen aquest duo de folk experimental, psicodèlia progressiva i 
rock infinit: de Popol Vuh a Robert Wyatt i del Mediterrani al desert. La seva 
música es basa en la percussió, les superposicions de guitarres i les harmonies 
vocals. L'àlbum de debut els va portar a girar pels Estats Units en dues 
ocasions (amb Magic Mirrors, The Warlocks o Black Rebel Motorcicle Club). El 
segon, “Duat”, ha estat mesclat a Los Angeles amb Alfonso G. Ródenas 
(ganador de dos Grammy) i masteritzat per Joe Gastwirt (Neil Young, Joni 
Mitchell, Paul McCartney). 
 
 
Organitza: TEV 
 
+ 
 
0h. Rumberros punxaors. Gratuït 
 
Divendres 18 
 
22.30h. Zulú 9.30 
(Mestissatge, Barcelona) 



Entrada: 6/8€ 
Venda anticipada: Shiva Music (Tarragona) i Batabat Kultur (Reus) 
 
Aquesta banda neix als carrers de Barcelona. Després de sis anys repartint 
música i alegria por tot Europa, donen un nou pas al front per presentar 
“Tiempo al tiempo”. Aposten per un so més personal deixant de banda estils 
amb els que havien flirtejat en el passat. Cançons per escoltar i música per 
ballar.  
La banda està formada per músics criats a diferents racons del globus. Moltes 
idees que donen forma a un so original influenciat per estils com el reggae, la 
música llatina, mediterrànea, pop-rock i altres músiques del món.  
En el seu camí han tingut la sort de poder fer ballar i riure a molta gent; des del 
Festival Couleur Café de Brusel.les fins al Festival Actual a Logroño. Molts 
escenaris i molts artistes als que han tingut el gust de tenir a prop Macaco, 
Amparanoia, Ojos de Brujo, Delinqüentes, La Troba Kung-Fu, Sargento Garcia, 
Los Van Van, etc. És l’hora de Zulú 9.30! 
 
 
Organitza: Zulú 9.30 
 
+ 
 
Black & Morenito dj’s. Gratuït 
 
Dissabte 19 
 
22.30h. Tiki Phantoms 
(Surf, Barcelona) 
Entrada: 7/10€  
Venda anticipada: Shiva Music (Tarragona) i Batabat Kultur (Reus) 
 
Des del Hawai més profund i supersticiós ens arriba aquesta banda d'obscures 
intencions. Aquest quartet calavèric, vestint les seves millors gales, ens porta 
un surf-rock'n'roll instrumental ballable amb influències que van des de The 
Shadows fins a Dead Kennedys. Reverb al límit, so imponent i secció rítmica 
demencial sense deixar de banda l'elegància. Des de la publicació de 
"Regresan de la tumba" (Bcore, 2006) han crescut com a banda i ja han 
compartit escenari amb bandes de referència com Los Straitjackets o The 
Neanderthals. Pura energia per entregar-se al ball més espasmòdic i visceral.          
 
Organitza: Anima’t 
 
+ 
 
dj Dos rombos . Gratuït 
 
Dijous 24 
 
23h. Nit Ta’Rumba: El Tío Carlos + dj OGT. Gratuït 
 



L’original proposta de El Tío Carlos arrenca la seva força del llenguatge 
personal creat pels barcelonins Carlos “El Payo Yeyé” Zarazaga, Carlos 
“Charly” Torrebadella i “Tito Carlos”. Ells són els tres Carlos.  
El potent combo de sis músics capitanejats amb passió i talent pel Payo Yeyé 
destila geni i frescor en directe, “groove i soniquete”. L’univers de El Tío Carlos 
es mostra en forma de projeccions en directe que recreen visualment l’alegria 
de viure. Sabor a festa infinita i bogeria catàrtica.  
La producció artística corre a càrrec del propi tito Carlos, actual teclista de 
Muchachito Bombo Infierno. Ara presenten disc de la mà de K Indústria 
Cultural.  
Tots aquests indicis ens porten a pensar en El Tío Carlos com una de les 
bandes importants de l’any. 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 25 
 
23h. Swan Fyahbwoy 
(Reggae/Dancehall, Madrid) 
Entrada: 10/12€ 
 
Elan Swan A.K.A "Fyahbwoy", també conegut com  "El chico de fuego", és avui 
en dia un dels grans representants del reggae-dancehall fet en castellà. 
Des del llançament del disc en descàrrega lliure per internet “Ni chance ni try” 
al 2006 l’huracà creatiu d’aquest madrileny no ha minvat i l’any 2009 publica 
“Innadiflames”, un disc també de lliure distribució i que està a prop d’arribar al 
mig milió de descàrregues. Un número màgic que demostra el dolç moment 
que viu l’artista. Després de passar per Sud-amèrica per presentar aquest 
treball va començar a treballar en un nou àlbum que ara presenta en directe. 
Un directe incendiari, evidentment. 
 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
+ 
 
0h. dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dissabte 26 
 
22.30h. Cycle 
(Electropop, Madrid) 
Entrada: 12/15€ 
 
Cycle torna a la càrrega amb “Sleepwalkers”, un impactant disc d’expiació 
nocturna. Un exorcisme que ha implicat canvis en la formació, musicals i 
editorials. Durant els dos anys de parada els projectes paral.lels van mantenir 
en actiu al seus membres. Kracovia, amb David Kano al capdavant va ser el 
més sonat. Techno punk en estat pur. Carlos Calderón apostava per 
l’electrodub amb Parker & Bukowski. 



Aquesta feina es veu en certa manera reflectida en els nous temes de la banda. 
Una endimoniada barreja d’electro, pop, rock i techno.  
 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
+ 
 
0h. Doogienights: SuperCola dj’s. Gratuït 
 
Dijous 31 
 
23h. Cardova. Gratuït 
(Funk/r&b/soul, Barcelona) 
  
No van amb rodejos i es presenten de forma clara: “Cardova són quatre paios 
tocant funk, però no qualsevol funk. Cardova toca el funk que es balla al 
carrer”. Es pot dir més alt però no més clar. Per entendre aquesta branca del 
funk ens hem de remuntar a principis dels vuitanta, als guetos de Nova York o 
Los Angeles. Allà va nèixer el hip hop, i per acompanyar aquest nou estil res 
millor que bases rítmiques sincopades accelerades i trepidants. Un funk ple de 
bateries primitives, baixos poderosos i riffs de guitarra simples i directes. Un xic 
de James Brown, un punt dels Meters i un aroma de soul clàssic. Solvència 
contrastada a càrrec de músics que militen a bandes com Fundación Tony 
Manero, Los Fulanos o Chocadelia Internacional. 
 
Organitza: Sala Zero 
 
+ 
 
dj Oriolet (RumbaClub, Barcelona). Gratuït 
 


