Enderrock | Redacció | Actualitzat el 16/12/2019 a les 20:05

Txarango anuncia el seu comiat
La banda del Ripollès publicarà un nou disc al 2020 | El grup anuncia la seva
darrera gira, en una carpa de circ, autogestionada i sostenible

Txarango | Bernat Almirall

La notícia de l'arribada del nou disc de Txarango ve acompanyada d'una carta de comiat. La
banda presentarà el nou treball en directe a partir del mes juny del 2020 i fins el febrer del 2021,
en una gira produïda pel propi grup, dins d'una carpa de circ.
El grup ha informat a través de xarxes socials que després d'aquest nou treball, la formació baixarà
de la caravana i tancarà l'aventura musical dels últims deu anys. Ho han expressat així:
"L'aventura que tenim per endavant, amb el nou disc i la nova gira, serà l'última etapa
de Txarango. Sentim que després de més de 10 anys recorrent el món i posant tota
l'energia de les nostres vides en aquest projecte, arriba el moment de tancar el viatge.
Per nosaltres, acomiadar Txarango és una decisió important i ho volem fer de la millor
manera que sabem, cantant i ballant per celebrar la vida compartida al costat de totes les
persones que han fet possible aquest somni. Txarango ha estat el nostre projecte vital. Un camí
intens, ple de reptes i aprenentatges. Ple de tot el que són plens els viatges. Avui, ple de gratitud".
El quart disc de la banda, que editarà Halley Records, veurà la llum durant la primavera del 2020 i
s'acompanyarà d'una gira de concerts que celebrarà els 10 anys de trajectòria amb un espectacle
dins d'una carpa de circ amb l'assessorament artístic de Lluís Danés. El recinte on es realitzarà
comptarà amb un espai a l'aire lliure amb exposicions, parades de menjar i beure i zones de relax.
Es tracta d'una gira que vol fugir de la ferocitat del capitalisme, per això utilitzaran un sistema de
venda d'entrades cooperatiu que permeti destinar les despeses de gestió a projectes socials i
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encarregaran l'espai de restauració a cooperatives d'iniciativa social compromeses amb el medi
ambient, per tal de reduir-ne al màxim l'impacte ecològic.
Txarango visitarà setze municipis dels Països Catalans, començant per Vic el 12 de juny i posant el
punt i final el febrer del 2021 a Girona, passant per Calafell, Manresa, Puigcerdà, Olot i Lleida,
entre altres punts del territori. Les entrades ja estan a la venda.
Calendari de concerts
12 i 13 de juny de 2020 - Vic
19 i 20 de juny de 2020 - Calafell
26 de juny de 2020 - Clòwnia Festival (Sant Joan de les Abadesses)
3 de juliol de 2020 - Festival Cruïlla (Barcelona)
10 i 11 de juliol de 2020 - Sant Feliu de Guíxols
24 i 25 de juliol de 2020 - Puigcerdà
14 i 15 d'agost de 2020 - Manacor
28 i 29 d'agost de 2020 - Amposta
4 i 5 de setembre de 2020 - Lleida
18 i 19 de setembre de 2020 - Mataró
2 i 3 d'octubre de 2020 - Terrassa
23 i 24 d'octubre de 2020 - València
13 i 14 de novembre de 2020 - Olot
11 i 12 de desembre de 2020 - Manresa
29 i 30 de gener de 2021 - Valls
26 i 27 de febrer de 2021 - Girona
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