
Programació setembre-octubre 2011 – Sala Zero 
 
Divendres 30/setembre 
 
22h. Festa Do It Yourself & Mondo Sonoro 
Triángulo de Amor Bizarro 
(Shoegaze,A Coruña) 
 
Shoegaze, punk, pop, distorsió màxima, reminiscències de tants grups al 
mateix temps… Únics! Al 2007 els gallecs van sorprendre a tothom canviant la 
línea que seguia des de feia uns anys el pop peninsular. Lletres amb 
referències costumbristes, místiques, religioses,… El seu debut va ser un 
clàssic instantani. 
“Año santo” va ser la continuació lògica i al 2011 va arribar un single amb 
sorprenents versions de Franco Batiatto i Julieta Venegas. Curiosa tria.  
En directe, un deliri constant. Una catarsi.  
 
Preu: 10/13€  
Venda anticipada: Shiva Music i Arsis (Tarragona). Quick (Reus) 
 
Organitza: Do It Yourself i Mondo Sonoro 
 
+  
dj Joan Luna (Mondo Sonoro) i dj Elcéctico (Autobahn). Gratuït 
 
Dissabte 1/octubre 
 
0h. Dos Rombos dj. Gratuït 
 
Dijous 6 
 
tbc 
 
Divendres 7 
 
tbc 
 
Dissabte 8 
 
23h. Lüger 
(Rock psicodèlic, Madrid) 
 
Amb influències com Can, Hawkind, The Velvet Underground o Spacemen 3 és 
evident que no estem davant d’una banda qualsevol. En l’era de la tecnologia 
de consum Lüger giren el cap enrera i fixen la vista a les dècades dels 60 i 70 
del segle passat. Afirmen no són orfes però que tampoc es senten a prop de 
cap escena. A la península potser hauriem de remuntar-nos fins a l’època de 
Màquina! o Smash per trobar certes afinitats. 
Potser per l’amor que prediquen a aquests estils musicals pretèrits han publicat 
el seu debut homònim només en vinil amb el segell i promotora Giradiscos. A la 



xarxa el trobareu en descàrrega gratuïta al web Bandcamp. No hi han excuses 
doncs per no fer una escolta abans de vibrar amb el seu viatge lisèrgic.  
  
Preu: 6€ 
 
Organitza: Sala Zero 
 
+ 
dj Ecléctico & Monny Cosmic dj’s. Gratuït 
 
Dimarts 12 
 
0h. The Monguer’s dj’s. Gratuït 
 
Dijous 13 
 
23h. Flamentrónika + dj Panko 
(Funk flamenc, Barcelona) 
 
Flamentrónika és un projecte d’investigació que mescla el flamenc amb 
l’electrònica. Una nova forma d’entendre i interpretar pals del flamenc com les 
bulerías, soleás, tangos i rumbas, que es creuen amb el funk o els world beats.  
Aquest concepte neix de la mà dels músics Ramón Giménez “el metralleta” i 
Paco Gabás, més conegut com a dj Panko (el mestre darrera dels plats a Ojos 
de Brujo). També col.laboren Yolanda Cortés al ball i Eduardo Cortés a la 
guitarra flamenca. 
Un directe-espectacle original i únic amb format de soundsystem i enfocat a la 
pista de ball.  
 
Preu: Gratuït 
Organitza: Ventilaclub 
 
Divendres 14 
 
tbc 
 
Dissabte 15 
 
0h. Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Dijous 20 
 
23h. Game over selectors + dj Cal Jader + dj OGT 
(Soundsystem, Granada) 
 
Preu: Gratuït 
 
Organitza: Ventilaclub 
 
Divendres 21 



 
tbc 
 
Dissabte 22 
 
21h. No Apto + Ankor + Noümen 
(Metal, Tarragona) 
 
Primera data de la temporada a càrrec de la promotora tarragonina Stigia. 
Sobre l’escenari un trio de bandes de la província. Els cambrilencs No Apto 
presentaran “La gran manzana”. Noümen demostraran perquè van ser finalistes 
de l’últim D.O. Tgn. Ankor també presentaren nou material després de l’exitós 
“My own angel”. Una bona oportunitat per testar la salut del metal al Camp de 
Tarragona.    
 
Preu: 7/10€ 
 
Venda anticipada:  
 

Online: www.stigia.org   
 
Tarragona: Helvete Metal Bar 
Reus: La Mandràgora, Rock N Roll Bar 
Salou: Kalea 
Cambrils: Rock Star Café 
 
Organitza: Stigia 
 
+ 
 
Dos Rombos dj. Gratuït 
 
Dijous 27 
 
22.30h. Crator 
(Indie rock, Deltebre) 
 
Aquests cinc joves amb un grapat d'anys d'experiència s'han convertit en un 
dels grups amb més projecció de les Terres de l'Ebre. En els darrers anys han 
quedat finalistes de diferents concursos musicals, entre els que cal destacar la 
segona posició al festival "Emergenza (2010)", i han actuat a sales de renom 
com Mephisto i Razzmatazz. Al 2010 van autoeditar “Zero", un disc de debut 
que recull les cançons dels inicis del grup i que van gravar ells mateixos. Ara 
arriba el primer disc d'estudi, "Males llengües", que presentaran per primer cop 
a Tarragona. 
 
Preu: Gratuït 
 
Organitza: Sala Zero 
 



+ 
 
dj OGT. Gratuït 
 
 
Divendres 28 
 
0h. Superpanda dj’s. Gratuït 
 
 
Dissabte 29  
 
0h. The Monguer’s dj’s. Gratuït 


