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10 dies per celebrar 10 anys de
Seward
La banda celebra la primera dècada amb un cicle de deu concerts a deu sales
de Barcelona

Seward | Xavier Mercadé

El col·lectiu musical barceloní Seward celebra el desè aniversari amb l'estrena del cinquè disc,
l'inclusió de nous integrants -el saxofonista Marcel·lí Bayer i la cantant i teclista Meritxell
Neddermann- i un tour de 10 concerts a 10 sales de diferents barris de Barcelona.
El cicle comença avui, 15 de gener, a l'Espai Jove Boca Nord, i durarà, com no podia ser d'altra
manera, 10 dies. Durant aquesta setmana i escaig, el grup comptarà amb col·laboracions i
convidats de tota mena, com Marina Herlop, Pol Batllé i Sara Fontán, o el periodista i poeta
Javier Gallego Crudo. A més, el tour, tan curiós i especial com la música de la banda, passarà per
llocs i projectes que formen part de la història del grup, des d'una 'What The Fuck Session' com la
que els va veure néixer fa deu anys, fins a un sopar cuinat per Seward a Le Cucine Mandaroso.
10 anys fent música irreverent
La formació es va crear el 25 de gener de 2010, de la mà d'Adriano Galante (veu, banjo i guitarres),
Juan R. Berbín (percussió) i Pablo Schvarzman (guitarra i electrònica) al concert d'obertura d'una
jam session del Jamboree i, des d'aleshores, no han parat. La banda es defineix per l'esperit
lliure i contestatari, tant a nivell musical com social, cosa que els ha dut a participar en la creació
de sindicats de músics o a engegar la campanya #NoCallarem per a la llibertat d'expressió.
Pel que fa a treballs discogràfics, el grup compta amb quatre àlbum publicats des de la creació:
Home: chapter one (autoeditat, 2011), Home was a chapter twenty six (autoeditat, 2014), Second
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two: chapter home (Foehn/Naim, 2016) i We Prefer To (Foehn/Gandula/Moorworks, 2018), a
més de dues col·leccions de remix. Però, més enllà de la pròpia música, Seward també ha
participat en diferents projectes: l'espectacle Banda Sonora Accidental d'homenatge a les
pel·lícules Blade runner i Mulholland drive, la gira El grito en el cielo amb Javier Gallego Crudo,
col·laboracions amb músics internacionals com Will Johnson o l'estrena d'una versió llibertina
de Jesus Christ Superstar.
Calendari de concerts
Freeward
15 de gener a les 20.30 h - Espai Jove Boca Nord
Convidats: Iván González, Vicent Pérez, Amidea Clotet, Juliane Heinemann, Sara Fontán,
Ramon Prats.
Home: A collection
16 de gener a les 20.30 h - Heliogàbal
Convidats: Nara is Neus.
What the fuck Seard Session
17 de gener a les 20.30 h - Nau Bostik
Convidats: Aurelio Santos, Javier Gallego Crudo, Matt Goulding, Sumbiman, Mc Bren, Isaac Sin
Dios, Pauako Disperso, Linda Mallé.
Konvent vs. Pumarejo
18 de gener a les 20.30 h - Pumarejo
Convidats: Jordi Oriol, Mireia Calafell, Martí Sales, Anna Pantinat, David Climent, Eduard
Escoffet, Pablo Vilariño, Lucy Tcherno, Pol Batllé, Javier Gallego Crudo, B1N0, Marina Herlop,
Nico Roig, entre d'altres.
Banda sonora accidental
19 de gener da les 19.30 h - Cinemes Maldà
Projecció de Blade Runner amb música en directe de la banda amb Panxii Badii i Oriol Roca.
Un sopar amb Seward
20 de gener a les 21.00 h - Le Cucine Manarosso
La banda cuina per a la gent.
Desprendimientos
21 de gener a les 20.30 h - Convent Sant Agustí
Espectacle de cinema expandit en 16mm i improvisació sonora amb Adriana Vila i Nora Haddad i
David Crespo de Balago.
Seward presenta Cachete
22 de gener a les 21.00 h - Absenta del Raval
Presentació de la formació paral·lela de la banda.
We prefer to... Gandula!
23 de gener a les 20.00 h - Centre Cívic Albareda
Concert col·lectiu amb Za, Sara Fontán o Alfons Serra, entre d'altres.
Discfòrum amb Seward
24 de gener a les 20.30 h - La Iguana
Debat i audició de música (enllaunada i en directe).
10 anys de Seward
25 de gener a les 20.30 h - VOL
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Celebració dels deu anys i presentació del nou disc de la banda.
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