
 
 
Programació Sala Zero – Maig 2011 
 
 
Dimecres 4 de maig 
 
22.30h Nit bizarra Rec 2011 - Messer Chups 
(Surf, Rússia) 
 
Messer Chups és una banda instrumental de surf en actiu des de l’any 1999. 
No són uns desconeguts a casa nostra. Han girat vàries vegades per la 
península i fa uns anys van ser un dels grups programats per tancar el festival 
Primavera Sound. L’univers del duo format per Oleg Gitarkin i Zombie girl gira 
al voltant de les pel.lícules de sèrie B: vampirs, homes llop, científics 
esbojarrats, ovnis, etc. Aquestes pel.lícules guanyen protagonisme a les seves 
cançons ja que inclouen samplejats de conegudes bandes sonores, diàlegs, … 
En directe són imprevisibles i més que un concert ens trobarem davant un 
espectacle. Una nit bizarra amb totes les de la llei. 
 
Entrada: 5/7€ 
 
Organitza: Rec 
 
Dijous 5 de maig 
 
22h La Pegatina  
(Rumba, Montcada i Reixac) 
 
A aquestes alçades queda molt poca gent que no sàpiga què és La Pegatina. I 
no ens referim a nivell català ni espanyol sinó europeu i mundial. El fenomen ha 
traspassat fronteres, es compten en centenars de milers els seguidors del grup. 
Tota aquesta onada de públic ha arribat gràcies al treball, a l’honestedat, a la 
frescor i a la sinceritat que desprenen els components del grup, que sempre 
han procurat cuidar molt el públic i la gent que els ha anat ajudant en aquests 
quasi vuit anys de projecte. 
Al 2011 presenten el disc que els consolidarà com un dels grans grups estatals 
i europeus. Rumba urbana que es fusiona amb el merengue, la cúmbia, l’ska, la 
música disco i la ranxera. "Xapomelön" és un disc arriscat. Gallec, èuscar, 
anglès i francès, a banda del català i el castellà. Xapomelön és una ciutat 
formada per l’evolució de dos carrers que ja coneixíem amb anterioritat: "Al 
Carrer!" i "Via Mandarina". 
 
Entrada: 12/14€ 
Venda anticipada: Codetickets 
 
Organitza: La Pegatina 
 



+ 
 
dj OGT. Gratuït 
 
Divendres 6 de maig 
 
22.30h Vinila Von Bismarck & The Lucky Dados 
(New wave, Madrid) 
 
Vinila Von Bismarck és una pin up del segle XXI. Aquest corrent estètic femení 
nascut als anys 40 del segle passat torna a estar de moda i la cantant 
madrilenya l’ha adoptat per donar una imatge impactant a la seva proposta de 
new wave, electrònica i rockabilly. The Lucky Dados és la banda que 
l’acompanya en directe. Un espectacle pur i dur, plàstic i molt dinàmic. Si 
t’agraden Cycle, The Cure o The Cramps aquest és el teu concert. 
 
Entrada: pendent confirmació 
 
+ 
 
dj Ecléctico. Gratuït 
 
Organitza: Do It Yourself 
 
Dissabte 7 de maig 
 
0h dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dijous 12 de maig 
 
23h Nit Ta’Rumba: Samueliko y los Guailers + dj Mackueing 
(Rumba, Barcelona) 
 
Samueliko y los Guailers és una banda formada a l’extraradi de Barcelona per 
fills d’Andalusia, Marroc i Argentina. Es mouen a ritme de rumba fusionada amb 
salsa, ska, bossanova, reggae i alguns pals flamencs. Aquesta peculiar barreja 
és el reflex de les diferents arrels dels components del grup, sempre oberts a 
l’exploració de nous sons. Presentaran el seu disc de debut “30 de febrero”.  
 
Entrada gratuïta 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Divendres 13 de maig 
 
22.30h El Columpio Asesino 
(Pop rock/Electrònica, Pamplona) 
 
Després d’haver publicat tres elapès que han creat escola i un estil inconfusible 
(“El columpio asesino”, “De mi sangre a tus cuchillas” y “Gallina”) els de 



Pamplona comencen una nova etapa amb el segell Mushroom Pillow i el nou 
treball “Diamantes”. Un disc que no abandona la característica barreja de pop, 
rock i electrònica que els emparenta amb Pixies, The Clash o Nina Hagen, i 
afegeix un punt més d’al.lucinació al seu so. Per comprovar-ho només cal 
escoltar el single “Toro”. Pura adrenalina i mala llet. Imagineu-vos com sonarà 
això en directe!  
 
Entrada: pendent confirmació 
 
Organitza: Do It Yourself 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dissabte 14 de maig 
 
22.30h Chain & The Gang 
(Soul rock, EUA) 
 
Entrada: 9€ 
 
Organitza: TEV 
 
+ 
 
Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Dijous 19 de maig 
 
23h Nit Ta’Rumba: Malakaton + Rumberros punxaors 
 
Podriem dir que Malakaton va nèixer en una furgoneta congelada pel fred, 
després de mil hores de carretera, de moltes animalades i molt de fum. 
Fou a les acaballes del cru hivern del 2010 quan quatre animals amb fam de 
concerts van començar a donar voltes sobre el directe que sempre havien 
volgut fer i mai no havien pogut realitzar, sobre el futur que els esperava, sobre 
els macrofestivals que els voldrien programar. 
O sigui que… Estan aquí perque sí, no hi ha un altre resposta lògica. La clau 
del seu èxit és el directe, perqué la resta és un desastre, confessen ells 
mateixos. Estan a punt pel que calgui. Que la rumba no pari! 
 
Entrada gratuïta 
 
Organitza: La Curiosa / dj OGT / Sala Zero 
 
Dissabte 20 de maig 
 
22.30h Mamá Ladilla 
(Punk rock, Madrid) 
 



Juan Abarca, guitarra i veu, Javier Rojas, baix, i Ferro, bateria, són Mamá 
Ladilla. Un trio que funciona des de mitjans dels anys noranta i que aliè a 
modes passatgeres sempre s’ha mantingut fidel al punk rock. Sempre des de la 
més absoluta independència, set discos els avalen. El punt d’inflexió de la seva 
carrera arriba l’any 1998 quan el potent segell Rca els fitxa per publicar “Naces, 
creces, te jodes y mueres”. Un títol que mostra clarament l’estil escatològic i 
surrealista que inspira les seves cançons. Actualment distribueixen el material 
sonor a través d’internet.  
Un gran clàssic del punk rock ibèric que farà les delícies dels amants de 
Ramones, Stooges o alguns més propers com Airbag o La Banda Trapera del 
Río.  
 
Entrada: 10/12€ 
 
Organitza: Mamá Ladilla 
 
+ 
 
dj Dos Rombos. Gratuït 
 
Dissabte 21 de maig 
 
21h Machetazo (Death-Grind, Galícia) + Körgull The Exterminator (Thrash-
Black, Barcelona) + Hambruna (Grind, Castelló) 
 
Trio de concerts en una nit encapçalada pels gallecs Machetazo, màxim 
exponent del death-grind a la Península que presetaran el nou single 
“Desolación mental” (Doomentia records). Seguint el grind també estaran 
Hambruna i cobrint el trash els catalans Körgull The Exterminator. Cartell amb 
el que es tancarà una temporada més d’Stigia i que esperem aplegui a tota la 
parròquia de fidels seguidors del Camp de Tarragona.  
 
 
Entrada: 15€  
 
Organitza:Stigia 
 
+ 
 
Samu & Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
Dijous 26 de maig 
 
0h dj’R’Asta. Gratuït  
 
Divendres 27 de maig 
 
0h dj Figa. Gratuït 
 
 



Dissabte 28 de maig  
 
0h dj Dos Rombos. Gratuït 


