
T.e Beatles van ser junt amb els Rolling

Stones els qui van crear les inftuencies

básiques deis joves espanyols, qrácies a

la seva fama mundial, i que no va poder

ser frenada pel govern de la dictadura.

Així vam cornencar a escoltar cada ve-

gada més música de fora, que derivaria

en la formació de grups espanyols.

(1972), Rock Fuerza (1973), Astrágalo

(1974), i com no, Pentágono, que va ser

el primer grup vilanoví que va editar un

single, Lo nuestro ya pasó. Després van

arribar Doble Dinamita i Ajoporro.

Aquests últims incorporaren ja una mú-

El moviment musical anomenat rock va arribar a Vilanova i la Geltrú, com a tota la

resta del món, des d'America. A Espanya la dictadura ens filtra va tota la informació

musical de I'exterior, tot i que a Catalunya, gracies a la seva proximitat geografica

amb Fran~a, comptava amb aquesta via de comunicació per la qual entraren els

corrents musicals moderns.

Vilanova i la Geltrú, com una ciutat més,

va tenir en aquesta epoca les seves pri-

meres formacions musicals: Matute
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el so de la música

sica més influenciada en el hard rack i el

rack simfónic, amb influencies com Deep

Purple, King Crimson, Led Zeppelin, Pink

Floyd, Frank Zappa, etc.

Durant els anys 80 i 90 van sortir molts

grups de joves, i que ja tenien més mit-

jans per poder escoltar la música que es

feia a tot el món i per poder comprar-se

instruments. Durant aquests anys, com

no recordar els concursos que es van co-

e J el so de la músicareportatge

menear a fer a la nostra ciutat: Concurs

de la Canco. a la Penya Barcelonista, i el

concurs de I'INB Manuel de Cabanyes, on

I'objectiu principal era poder donar su-

port la Ilengua catalana. Era en aquests

concursos on els joves vilanovins que te-

nien el seu grupet mostraven tot alió que

millor sabien fer: Goma 2, Rail, Medi-

um, etc.

Durant aquest període recordem grups

"El centre de la música a Vilanova es trobava als mitics

local s del Sr. Enric, conegut com el Persianero, a prop

de la IMSA fa Solicrup), el qual va destinar les seves

naus, on fabricava persianes de fusta, a fer-hi locals

barats. Aquí es van arribar a ajuntar la majoria de grups

de Vilanova, i aixo feia que s'efectués un intercanvi de

coneixements, actualitats, músics, i de qualsevol altre

cosa relacionada amb la musica."

o' eseuerre a dreta: "rrensfusi.on", "LOS pol.Los", "al.i.as

GaLor".€stlu mogut 1991

(foto': cavledes/Hernandez)
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com Anestesia local, acompanyant a

El Último de la Fila i a La Polla Records

en actuacions comarcals, Citynovil i

l' Avestruz, teloners de Los Toreros

Muertos, o Purgatorio Iamb un maxi sin-

gle editat, Individuos sospechosos i

Zippo. Aquests últims van fer interven-

cions a Televisió Espanyola (TV2) i van

acompanyar grups tan coneguts com La

Unión, Los Rebeldes, Lax'n'Busto, Els

Pets,Joaquin Sabina, Barricada o Losile-

gales.

El centre de la música a Vilanova estro-

baya als mítics locals del Sr.Enric, cone-

gut com el Persianero, a prop de la IMSA

(a Solicrup), el qual va destinar lesseves

naus, on fabricava persianes de fusta, a

fer-hi locals barats. Aquí es van arribar

a ajuntar la majoria de grups de

Vilanova, i aixó feia que s'efectués un

intercanvi de coneixements, actualitats,

músics, i de qualsevol altre cosa relacio-

nada amb la musica.

Recordem grups posteriors com Dami-

an y los desteñidos, Malos tratos en

las tetas, Raspa, etc., als quals vam

poder veure en directe en actuacions per

la ciutat, en iniciatives com l'Estiu Mo-

gut o en concursos com Rockacció, el

qual va tenir 3 edicions i se'n van realit-

zar compactes recopilatoris amb elsgua-

nyadors i finalistes.

L'any 1993 es va dur a terme el primer

Festival Rock de Vilanova, Garraf-on-

Rock, fent de I'actuació una mostra de

la majoria de grups de Vilanova i la co-

marca. Aquest festival es va repetir els

anys 1995 i 1996, interromput I'any 1994

per Amalgama, que va ser I'activitat

musical d'aquell estiu. En aquests festi-

el so de la música e I
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vals, a més de la resta d'actuacions -

que cadacop eren mésnombroses-,po-

díem comprovar que els grups vilano-

vins cada cop eren més i tenien més

qualitat i varietat en el camp del rock.

Recordar grups com Aparta que voy,

Perversión, Sweet Young Thing, A

rienda suelta, Kontaminación men-

tal, Ad-Astra, Cosmic Ball, Hermé-

tics, Da Capo, Drop Out, Easy Fuc-

kers, Emperador Smith, Fanalitics,

Guino Barret, Kuasar, Kumbaia

Mon Dieux, La Banda del Pin i Pon,

Mala Uva, Malas Lenguas, Man-

drágora, Noise Time Fuse, Pigs

Might Fly, Trasgo, Trikinosis, Ubing,

Wrec, Head Injury, Shot Again,

No'nem be, Obnoxius, Sóc un porc,

Lógica oscura, Opus Requiem, Cit

Citizen, Kepa Jaroi, i els que possi-

blement immerescudament em deixo.

La Ilista de grups i formacions amb un

treball editat, a part deis que ja he es-

mentat són: Casos Claros (CD Compli-

caciones 1, recopilatori amb altres

grups), Biscuit (CD Lunch Music), Alias

Galor (3 recopilatoris en CD, CD Resol,

CD Galorias, CD Bi-tenslon), Snurfy (CD

Histories del drac Snurfy), Kikus Costa

(CD Les angúnies d'un ganapia) i Bot-

tom (CD Pre-dinner cocktail).

Des de 1995, a i'obrir-se I'espai muni-

cipal Zona XXI (amb sala de concerts,

estudi d'enregistrament, locals d'es-

saig, etc.) hem pogut veure més quan-

titat de concerts, tant de grups vilano-

vins com de grups de fora. Aixó és un

estímul pera la gent d'aquí, tant per

tenir on tocar com per poder veure al-

tres grups que ens engeguin la inspi-

ració llunétics.
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