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10 anys de festa il·legal
Strombers presenta a la sala Apolo un CD i DVD per celebrar els deu anys
Fiesta ilegal vol. 1 (Zinetik Records, 2003) Ã©s el primer disc que va publicar la banda. Amb quatre
Ã lbums i una infinitat de concerts a l'esquena, Strombers presenta aquesta nit a la sala Apolo de
Barcelona el CD+DVDÂ 10 anys de festa ilÂ·legal, testimoni d'un concert ben especial que va tenir
lloc el passat mes de setembre a Cardona, localitat on va nÃ©ixer la formaciÃ³ musical.Â

Strombers Foto: Arxiu Strombers
Strombers s'ha consagrat com un dels pilars de les festes majors d'arreu. Cançons com "Mercè" o
"El coche de Manolo" hi han sonat una vegada i una altra, a més dels temes amb referències a la
tradició popular catalana, com és el cas de "La nit de Sant Joan", "Patum" i "Tocant el cel amb la
mà".
Després d'una dècada tocant arreu de la geografia catalana, el grup vol compartir amb el públic
el disc i DVD que ha preparat per a l'efemèride, 10 anys de festa il·legal. Es tracta d'un àlbum
doble i un DVD en directe enregistrat al setembre de l'any passat en un concert on el grup de
Cardona va commemorar els deu anys del llançament del seu primer llarga durada, Fiesta ilegal
vol. 1. En aquell directe Strombers va repassar tot el seu repertori, i hi van col·laborar artistes i
amics, com ara Pau Riba, Beth, Txarango, Buhos i l'humorista Berto Romero.
La celebració culminarà aquest vespre a la sala Apolo (21.30 h), on presentaran en concert 10 anys
de festa il·legal. Però no ho faran sols: Els Catarres, Buhos, Alba Marbà, Miquel del Roig i la Cobla
de Cardona són algunes de les formacions que se sumaran a la vetllada, juntament amb la
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participació dels Castellers de Cerdanyola i els Salats de Súria. Encara hi ha entrades
(https://www.sala-apolo.com/ca/programacio-entrades/sala-apolo-strombers/_e:1259/)
disponibles.
Propera parada, Xile
Després del concert a la sala Apolo i abans d'emprendre la nova temporada, Strombers realitzarà
una minigira per Xile i actuarà al concert inaugural per a la premsa convidada al Festival de Viña
del Mar 2014 (http://www.vinadelmarchile.cl/index.html) .
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=0OHVzYp5gF0
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