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Crit de lluita torna en un concert
antirepressiu amb Answer i High Times
L'any 1998 Crit de Lluita publicava el seu primer i únic disc, Guerra per la Terra
(http://enderrock.cat/detall_producte.php?id_b_categoria=4&id_b_producto=965) (Radikal
Records APCI, 1998). Després d'aquest treball i una gira de concerts, la formació del Baix
Llobregat es va dissoldre. Passats 8 anys, el grup de punk-rock ha tornat als escenaris per dur a
terme una petita gira que, de moment, compta amb tres concerts. Les actuacions de Crit de Lluita
es van iniciar el passat 23 de desembre a Gràcia (Barcelona) en el desè aniversari de l'Assemblea
de Joves de Gràcia. La pròxima data en el calendari del grup és aquest divendres en el marc
d'unes jornades organitzades per Alerta Solidària i la Coordinadora d'Assemblees de Joves de
l'Esquerra independentista (CAJEI), al CSA Can Vies. La diada finalitzarà amb un concert
antirepressiu a la Sala Bahia de Sants (Barcelona) on actuarà Crit de Lluita compartint cartell amb
el hardcore dels barcelonins Answer (foto) que estan preparant un disc per commemorar el desè
aniversari del grup, i la formació d'ska High Times.Remix de ?Som una més?Els antics membres
tornaran a tocar junts les cançons per fer reviure un projecte que va sonar per primera vegada al
bar PuertoHurraco de Poble nou l'any 1995. Al repertori del concert no faltaran les lletres
independentistes i de crítica social com les dels temes ?Euskadi?, ?Preferim fer la Guerra?,
?Lenin?, ?Mitjans d'Informació? o ?Som una més?. Aprofitant el retorn de Crit de Lluita el
guitarrista de Red Banner (Sonitrons Produccions) ha editat un remix de la cançó ?Som una més?.
L'últim dels concerts previstos en la nova agenda de Crit de Lluita és el pròxim 27 de gener a
Mallorca amb Musnok entre altres grups.Més informació )(
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