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Tordera promocionaels grups locals de
rock enregistrant un concert en directe
De l'actuació de dissabte de Joi's, Repli(k) i Sputs al teatre Ateneu Oavé s'editara una maqueta
TERESA MÁRQUEZ

El teatre Ateneu Clavé de
Tordera es transformara dissabte en un estudi de gravació. El concert de rock que
faran tres grups locals sera enregistrat amb
• Tordera.-

l'objectiu d'editar-ne una maqueta. El treball
discografic,pero, sera una barreja entre l'actuació en directe i les sessions d'assajos previesque comen~aran divendres. La iniciativa,
fruit de la regidoria de Cultura i del Consell

Les entitats han entrat en el
teatre Ateneu Clavé per la porta
gran. La intenció de l'Ajuntament de fer de l'equipament un
espai del poble i per al poble
sembla anar per bon 'camí. La
prova més directa és la promoció
deIs grups locals de rock. Dissabte a la nit l'escenari del Clavé
acollira els temes de tres formacions musicals i, alhora, les
enregistrara en una maqueta.
Cada grup podra gravar entre
5 i 6 temes per un total de trenta
minuts. Del resultat, que combinara el directe amb els assajos
previs que s'hagin fet divendres,
s'editaran alguns exemplars que
es dlstribuiran entre els grups:--"«Es tract~ basicament de promocionar la gent de casa i de
facilitar-losl'accés a un món que
demana unes inversions que sovint aquests joves no tenen»,
apunta el tecnic de Cultura Joan
Navarro. En aquest sentit, el suport de gravació que es dóna
a les bandes representa a un cost
de 300.000pessetes, a banda del
lloguer de l'estudi «que també
puja for~a». A més, el sistema
(baix)iJoan Suros (bateria), prode sonorització del teatre preveu
un enregistrament de qualitat. venen d'altres grups i el 1998
Joi's, Repli(k) i Sputs, amb es van reunir batejant la nova
estils ben diferents, seran les es- formació amb el nom del pub
trelles de l'actuació. Joi's fa un que freqüentaven. Repli(k), format per David González (guirockurba, elstres membres, Joan
Grajera (guitarra), Pau Puig tarra), Raül Fernández (baix),

Municipal de Joventut, s'emmarca en la campanya d'obertura de l'equipament a les entitats culturals i socials del poble programada
durant el mes de maigo Rock al Clavé comen~ara a les 10 de la nit.

Joan Tur (sampler i teclats), raques, saxo i veu), Cayu (baRafa Giralt (bateria) i Salva Gi- teria), Txarli (baix i veu) i Jordi
ralt (veus), toca hop-core i ba- (guitarra i harmonica), s'ernmarrregen la música alternativa amb ca en el hard-cumbia. Bona part
sonoritats més actuals. Final- deIs seus membres han passat
ment, la formació Sputs, amb per les aules de formació artística
Pacu (guitarra i veu), Xuti (ma- . del Clavé.

