
 
 
Programació Sala Zero – Abril 2011 
 
Divendres 1 
 
22.30h. Al Supersonic & The Teenagers 
(Soul, Granada) 
 
Entrada: 9€ 
 
Costa trobar a Espanya una banda com els Teenagers, que des de Granada 
aviva l'essència de la Motown, dels clàssics d'Atlantic i del rare soul. Han editat 
un single amb el cantant jamaicà Roy Ellis i han acompanyat en directe clàssics 
com Tommy Hunt, Dean Parrish o PP Arnold. El seu primer àlbum, Not too 
young (2010), ha estat molt ben rebut per revistes com Ruta 66 o Mondosonoro 
i no és difícil trobar diverses de les seves cançons entre els playlists dels DJ de 
soul i funk més respetats d'Europa. Són fans del soul afroamericà o jamaicà, 
del rhythm'n'blues i del northern soul; per les seves venes corre sang negra: 
veu fogosa, Hammond, gran secció rítmica i metalls per una nit que promet ser 
inoblidable. 
 
Organitza: TEV 
 
+  
 
dj Figa. Gratuït  
 
Dissabte 2 
 
22h. Supersubmarina + Mine 
(Pop, Jaén/Barcelona) 
 
Entrada: 12/14€ 
Venda anticipada: Shiva Music i Arsis (Tarragona) 
A internet: www.musicfromtamarit.com 
 
Doble ració de pop pel primer dissabte d’abril. Supersubmarina porten més de 
cinc anys de carrera però fins fa poc més de dos anys encara no havien 
publicat cap disc oficialment. Després de dos ep, “Cientocero” i 
“Supersubmarina”, l’any passat el segell Sony Music els va fitxar per publicar el 
primer llarga durada. Un fitxatge que els ha catapultat de forma meteòrica. Pop 
clàssic en la línea de bandes com Vetusta Morla o Sidecars. Companys d’un 
nou corrent que ha superat les barreres del món independent i que flirteja amb 
les radiofòrmules.  
L’altre cinquanta per cent del cartell ve des de Barcelona. Mine ens ofereixen 
un pop difícil de catalogar. Les seves influències són moltes i a vegades es 
confonen entre sí: la fanfàrria vocal dels Beach Boys o el toc “crooner-punk” de 



the Smiths. El retrofuturisme de Blur o el barroquisme de Love. La galàxia de 
Sisa o l’elegància dels Zombies. Tot un misteri embolicat en unes lletres que 
parlen de la lenta pèrdua de l’adolescència, a vegades des d’una “mirada 
màgica”, o des d’una posició cínica i alhora optimista. 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
+ 
 
dj Ecléctico. Gratuït  
 
 
Dijous 7 
 
23h. Nit Ta’Rumba: Canijos sin fronteras 
(Rumba, Sevilla) 
 
Des de terres andaluses arriba aquesta banda “canalla”. Rumba que respira 
barri, tardes de fino i peix fregit, nits interminables, i humor, sobretot molt 
d’humor. “La rumba del fin del mundo” és el nom que porta el projecte en el que 
es troben inmersos actualment i que estan gravant per tota la península. Han 
compartit escenari amb La Pegatina, Maita Vende Ca o Rafael Amador. Bones 
referències, suficients per no faltar a una bona nit de rumba del sud. 
 
Entrada gratuïta 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 8 
 
22.30h. Gossos 
(Pop rock, Manresa) 
 
Entrada: 10€ 
 
Després d’un exitós concert al Palau de la Música a Barcelona els de Manresa 
donen el tret de sortida a una nova gira. Aquesta servirà per presentar les 
cançons del recent disc “Dia 1” (2010) i per recuperar alguns dels èxits pretèrits 
celebrant així més de quinze anys sobre els escenaris. Pop, rock i lleugers tocs 
de reggae amb un segell d’identitat personal i intransferible. Una banda que ha 
sapigut adaptar-se a les noves sonoritats sense deixar de banda l’estil que els 
va fer populars. Èxit garantit. 
 
Organitza: Gossos 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
 



Dissabte 9 
 
21h. Concert 10è aniversari Stigia: Between The Frost + Guilles de Rais 
(Black death/Death Metal, Tarragona/Castelló) 
 
Entrada: 15€ (inclou samarreta de regal –limitada a 100 unitats- i cervessa 
artesanal Reptilian especial aniversari) 
 
Doble cartell per celebrar el desè aniversari dels amics d’Stigia. Deu anys que 
han passat volant i durant els quals el treball dur i constant d’aquesta 
promotora ha fet que poguessim gaudir a Tarragona d’alguns dels referents, 
tant a nivell nacional i internacional, del panorama metal i death. Per aquesta 
data tan especial dues bandes de sobres conegudes pel públic fidel a aquests 
gèneres. Els locals Between The Frost i com a convidats uns clàssics del death 
metal extrem: Guilles de Rais.  
 
Organitza: Stigia 
 
+ 
 
Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Diumenge 10 
 
21h. The Wave Pictures 
(Pop, Regne Unit) 
 
Entrada: 9€ 
 
The Wave Pictures confirmen la seva ja coneguda incontinència creativa. Si fa 
un any editaven Susan rode the cyclone i el presentaven al Festival Gea, el 
proper 2 de maig arriba a les botigues Beer in the breakers, el seu nou àlbum, 
que ha estat produït per Darren Hayman (Hefner). Uns dies abans, però, ens 
presentaran les seves noves cançons a Tarragona per fer-nos sortir de dubtes: 
Continuaran apostant pel rock i les guitarres, emmirallant-se en Television i Neil 
Young? Es retrobaran amb els aires calypso del seu amic Stanley Brinks? O 
tornaran a ser la banda de pop lo-fi, a mig camí entre Jonathan Richman i 
Hefner, que va enamorar els fans espanyols de la música independent amb 
Instant coffee baby? 
 
Organitza: TEV 
 
Dijous 14 
 
23h. Nit Ta’Rumba: Denominación de Origen 
(Rumba fusió, Vilafranca del Pendés) 
 
Entrada gratuïta 
 



Els origens d’aquesta banda es remunten a l’any 2005 quan el barri obrer 
Espirall de Vilafranca del Penedés els veu nèixer. L’ànima del seu estil és la 
fusió del hip hop amb la rumba, dos estils que poden semblar antagònics però 
que tenen uns orígens comuns: el barri, el carrer. “Denomínate” és el treball 
que presenten en directe. Un disc ple de força, vida i imaginació. Cent per cent 
originals! 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 15 
 
0h. Samu&Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
Dissabte 16 
 
23h. Chimo Bayo 
(Electrònica, València) 
 
Entrada: 8€ 
 
Si només pogués fer servir un adjectiu per definir a Chimo Bayo, sense cap 
mena de dubte em quedaria amb el d’incombustible. Màxim exponent i 
representant de la famosa ruta del bakalao i abanderat d’un estil “made in 
Valencia” que va donar la volta al món a finals del vuitanta i principis del 
noranta. Electronic body music peninsular amb referents com Front 242 o 
Nitzer Ebb.  
Després d’uns quants anys de silenci aquest dj, músic, productor i showman va 
tornar als escenaris per reviure aquella època. Un directe que connecta el 
passat amb el futur a través de l’electrònica. Así me gusta a mi. 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dijous 21 
 
23h. Nit Ta’Rumba: La Troup 
(Rumba fusió, Cassà de la Selva) 
 
Entrada gratuïta 
 
Aquests gironins, en actiu des del 2005, aposten per la fusió d'estils, com ara el 
reggae, el son, la cumbia o el blues, amb una contundent i sempre present 
base rumbera. Una música que germina de les arrels folklòriques, com el 
flamenc i la reva cosina, la rumba catalana, i que beu de les cultures musicals 
afrollatines i americanes. Venen a presentar el primer disc d'estudi "Bevinguts a 
la Selva”. Un septet que sobre l’escenari destil.la força, intensitat i emoció. 
Ingredients necessaris per ballar i gaudir de principi a fi. 



 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 22 
 
0h. dj Ecléctico. Gratuït 
 
Dissabte 23 
 
22.30h. Sabor de Gràcia 
(Rumba, Barcelona) 
 
Entrada: 10/12€ 
 
“Ojo al Sabor” és un nou concepte que neix de l’unió del grup Sabor de Gràcia 
amb Dj Panko (Ojos de Brujo) i Ramón Giménez. Un espectacle que afegeix a 
la rumba catalana els ritmes ballables del funk, el latin, el hip hop i l’electrònica.  
Música vital, d’arrel i experimental s’uneixen per donar com a resultat una nova 
visió de la rumba. 
Guitarres a ritme de ventilador, percussió llatina, ball flamenc, “scratching”, … 
Tot en un show amb artistes consagrats, en un directe contundent que no et 
deixarà indiferent.  
 
Organitza: Ta’Rumba 
 
+ 
 
Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Dijous 28 
 
Concurs de Rumba 
 
Organitza: Ta’Rumba 
 
Divendres 29 
 
22h. Presentació de la 12a Fira de Música al carrer de Vila-Seca: Santi Balmes 
& Julián Saladriaga (Love of  Lesbian) + Main Road 
(Pop, Barcelona/Reus) 
 
Entrada lliure limitada a l’aforament. Obertura de portes a les 21.30h. 
 
Una nit diferent amb Love of Lesbian. La Fira de Música al Carrer de Vila-seca 
2011, que se celebrarà del 6 al 8 de maig, es presenta a Tarragona amb un 
triple cartell. Obriran Main Road, finalistes del DO Tarragona 2010. Els 
succeiran Santi Balmes i Julián Saldarriaga, cantant i guitarrista de Love of 
Lesbian que interpretaran en acústic alguns dels temes més populars de la 
formació barcelonina, juntament amb alguna que altra sorpresa. I tancaran la 



nit els altres dos membres de Love of Lesbian, Jordi Roig i Joanramon Planell, 
amb un set darrere els plats de DJ.  
 
Organitza: TEV/Fim 
 
+ Love of Lesbian dj’s 
 
 
Dissabte 30 
 
23h. Delafé y las Flores Azules 
(Hip pop, Barcelona) 
 
Entrada: 18/20€ 
 
Venda anticipada: Shiva Music i Arsis (Tarragona)  
A internet: www.musicfromtamarit.com 
 
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  


