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Programació especial per als
23 anys del Depósito Legal
Entre les activitats, clàssics del Depo a càrrec de DJ Monamí o l’actuació de Gentle Music Men
El Depósito Legal és
un dels bars musicals
més veterans de la
ciutat que promou
actuacions. Ara
aquest espai celebra
el 23è aniversari

El Depósito Legal, el Depo, es
va posar en marxa el 1985. Des
del principi va fer una aposta
decidida per les actuacions en
directe, amb la intenció de ser
un espai avantguardista, mo
dern i transgressor. Han passat
els anys i continua oferint una
programació estable, combinant ac
tuacions amb sessions de DJ.
Ara celebra el 23è aniversari i
ho fa amb un ampli programa d’activitats, algunes de les quals extra
ordinàries. Durant el mes de maig,
els dijous seran els dies de les ac
tuacions de petit format. El dia 8
es podrà gaudir del grup de pop in
dependent Gentle Music Man, que
ha guanyat el concurs de maquetes
del Festival de Benicàssim. El 15 de
maig s’inaugurarà l’exposició Jau3s
tr3llita, i el 22 de maig actuarà La
Banda Municipal de Polo Norte, a
més de presentar-se el festival de
videoclips independents CL’Hips.
Una altra de les actuacions ex
traordinàries és la del grup suec
Ebon Tale, una formació també
del panorama independent que fa
folk rock i que es troba de gira. El
concert, en format acústic, serà el
10 de maig.
Les sessions de DJ, una de les
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Una de les actuacions musicals que promou habitualment el Depósito Legal

activitats regulars del Depósito Legal, també presentaran algunes no
vetats. Els divendres actuaran els DJ
de la casa, i els dissabte el també
resident Monamí. Però el 17 de
maig, data de l’aniversari, Monamí
farà una sessió especial amb clàs
sic bàsics del Depo. Segons Marc
Pérez, programador del local, “es
podrà escoltar la música que s’ha
convertit en un clàssic del Depósito
Legal durant aquests 23 anys. El pú

blic podrà escoltar formacions com
ara The Smiths, Joy Division, New
Order o Television”.

nuar amb la seva filosofia de ser
capdavanter en el panorama de
la música indie. “Al final del 80 el
Depósito Legal ja apostava per la
música independent. Anava a Lon
dres a comprar discos d’importació.
A Barcelona i rodalia, el Depo va ser
pioner en aquesta línia. Ara la músi
ca indie viu un moment d’auge, és
més popular”, explica Marc Pérez.
El Depo ha vist com passaven
pel seu escenari, quan només teni

n DJ convidats
Durant l’aniversari també punxa
ran DJ convidats, com és el cas de
Hidrogenesse (electro-pop) o Guille
Milkyway, de La casa Azul (el 23 i
el 29 de maig, respectivament).
Per al futur, el Depo vol conti

en una maqueta, grups que després
han despuntat, com Dorian o Love
of Lesbian.
A més, aquest bar musical col·
labora amb altres espais i entitats,
tant en l’àmbit local com a Barcelona.
És un dels organitzadors del Let’s Fes
tival i ha participat en l’organització
dels concerts al carrer de les Festes
de Primavera. A Barcelona, ja fa tres
anys que organitza un festival al Ma
remàgnum. # núria toril

Gent de Pau celebra el seu
vint-i-cinquè aniversari
Fa 25 anys, un grup d’amics, la
majoria provinents de l’excur
sionisme i propers a l’edat de
jubilació, va decidir dedicar part
del seu temps a fer actuacions
destinades a millorar la convi
vència en l’entorn més imme
diat. Naixia així Gent de Pau,
una entitat que s’autoqualifica
com a grup veïnal d’acció cívi
ca. “Som una associació que volem
promoure la cultura i les tradicions
catalanes”, explica l’actual president,
Josep Ortega.
Durant aquests anys, han pro
mogut la instal · lació de plaques
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amb poemes dedicats als arbres de
la ciutat o amb poesies d’autors que
donen nom a carrers de L’H. Han
promogut la recuperació de la cele
bració del Corpus, amb l’ou com ba
lla; fan la mostra floral a les Festes
de Primavera i organitzen el Nadal al
carrer, entre altres activitats.
Per celebrar el 25è aniversari
han organitzat activitats extraordi
nàries, com ara la publicació d’un
llibre amb la seva història. Del 13
al 18 de maig, faran una mostra de
maquetes de vaixells construïdes
pels socis. Del 27 a l’1 de maig,
organit zen una exposició sobre

arbres del barri del Centre. I el 29
de maig tindrà lloc la conferència
de l’exdirector general de la Unesco
Federico Mayor Zaragoza.
L’entitat compta actualment amb
131 socis. No és una entitat de gent
gran, però la majoria ho són. “Mol
tes entitats patim el problema que
els joves no s’impliquen”, diu Josep
Ortega. A més d’activitats obertes al
públic, també en realitzen d’altres
per a promoure la relació entre els
socis, com excursions.
Gent de Pau col·labora amb altres
entitats, com la Coordinadora Sar
danista o l’Espai de Debat. # n . t.
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Un llibre i la conferència de Mayor Zaragoza, alguns dels actes

Cantar nadales és una de les activitats de Gent de Pau

