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rò ens hem anat assentant”. Per a
ell, l’aposta de la Salamandra “ha
sortit bé com podria haver sortit malament, únicament vam voler con
vertir en realitat la utopia de tenir
el local que somniàvem, amb l’únic
criteri de programar bones can
çons”.

foto cedida per salamandra

n Una bona trajectòria

Els DJ Carol i Yoset acompanyats de David Lafuente (a la dreta)

La Salamandra compleix 10
anys amb projectes de futur
Estrenarà un nou local a la mateixa avinguda del Carrilet millor condicionat
Bebe, Pastora, Kiko Veneno, La
Cabra Mecánica, Estopa o Manu
Chao són alguns dels artistes
que durant els darrers deu anys
han passat per la Salamandra.
Després d’una dècada, aquesta
sala ubicada al barri del Centre
s’ha convertit en una referència
musical en l’àmbit estatal, combinant la presència de grups de reconegut prestigi amb d’altres als quals
ha ofert una plataforma per conti-
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nuar la seva progressió cap a l’èxit
com, per exemple, Deluxe o Muchachito Bombo Infierno.
Per celebrar el seu aniversari, la
Salamandra ha programat per divendres 16 l’actuació de Dorian, una banda que “pot convertir-se en la gran
sensació dels pròxims mesos”, se
gons David Lafuente, copropietari
del local. Dissabte 17, serà el torn
de La Troba Kung-Fu, la nova banda
creada per Joan Garriga (Dusmin

guet). A més, els responsables de la
sala han anunciat tres concerts sor
presa els dies 15, 19 i 20 amb actuacions molt especials.
A hores d’ara, la Salamandra té
un gran prestigi en el panorama de
sales musicals a Espanya. “L’evolució
del local no ens l’esperàvem ni nosal
tres” –explica David Lafuente– “tot
i que al principi era difícil programar
concerts ja que els mànagers no
ens coneixien. De mica en mica pe-

En el nou local es
materialitzarà el projecte
de la Casa de la Música
Popular, que vol
convertir-se en un espai
de promoció de la música
contemporània

Més de 800 concerts avalen la
trajectòria d’una sala que també
ha ofert espais als artistes perquè
puguin enregistrar els seus temes
o per assajar. A més, la Salamandra
ha tingut un destacat paper en l’acti
vitat cultural ciutadana amb festivals
i conferències. No en va, el 7 i el 8
de juliol participa en l’organització
del Festival d’Art al Carrer Per Amor
a l’Hart, amb dansa, teatre, pallassos i tota mena de disciplines artístiques a la plaça de l’Ajuntament.
El futur de la Salamandra passa
per un nou local, 300 metres més
enllà de l’actual, a la mateixa avingu
da del Carrilet. “Ens traslladem a
l’antic Hangar perquè estem afectats per un pla urbanístic, esperem
començar les obres de reforma del
nou local el juliol”, comenta Lafuente. El trasllat permetrà guanyar en
espais, capacitat, nous camerinos i
equipaments.
En el nou local es materialitzarà
el projecte de la Casa de la Música
Popular, que vol convertir-se en un
espai de promoció de la música contemporània. El projecte preveu di
ferents accions com beques per a músics, estudis de gravació, beques per
a la producció musical, bucs d’as
saig, cursos d’il·luminació, de so,
de managment, masterclasses… a
més d’obrir l’escenari a grups novells del panorama català.
El projecte de la Salamandra
s’impulsa juntament amb entitats de
Mataró (Maresme) i Salt (Gironès) i
vol “crear una xarxa de cases de la
música arreu de Catalunya”, segons
Lafuente. # andreu ferrer

