Nota de premsa
La gira de comiat d’Obrint Pas fa parada al Centre
Cultural Terrassa
El grup valencià presenta un espectacle acústic íntim i proper que tan
sols es pot veure en uns pocs equipaments del país. La seva Gira de
Comiat es presenta a l’equipament cultural de Terrassa el dijous 7 de
novembre.

Obrint Pas, el grup
Obrint Pas va néixer l'any 1993 a l'Institut Benlliure de la ciutat de València. Va
ser la primera vegada que un grup fusionava la dolçaina, instrument tradicional
valencià amb el ska, el reggae o el hardcore melòdic. Aquesta fusió és avui el
signe d'identitat de la banda.
Les lletres de les seves cançons parlen de les seves realitats més properes,
retratant els problemes que actualment afecten a qualsevol jove de qualsevol
ciutat del món, amb una gran dosi de crítica social.
El grup ha actuat arreu del món: Alemanya, Holanda, Bèlgica, França, Portugal,
Anglaterra, Suïssa, Itàlia, Croàcia, Bòsnia, Eslovènia, Àustria, República Txeca,
Sardenya, Marroc, Espanya, Veneçuela, Cuba i ha estat present en els
festivals més importants dels Països Catalans i de l'estat espanyol.
Obrint Pas ha publicat 6 discos: La Revolta de l'ànima (1997), Obrint Pas
(2000), Terra (2002), La Flama (2004) i En Moviment! (2005). Aquest últim fou
gravat a València davant de 10.000 persones, en un espectacle que va mesclar
la cultura popular valenciana amb músics convidats com Fermín Muguruza
(Kortatu, Negu Gorriak), Àlex del grup Inadaptats i Joan Garriga de
Dusminguet, entre altres. El DVD es va situar durant setmanes entre els més
venuts de l'estat espanyol.
L’any 2007, després de la Gira Internacionalista que els va portar per diferents
països, Obrint Pas va publicar Benvingut al Paradís, el qual conté 18 cançons
amb la participació d'artistes d'arreu del món: Miquel Gil (València), Alif Sound
System (Toulouse), Area 23 (Caracas), Rudeman (Bologna) i Abdeljalil Kodssi
(Marroc), entre d’altres.
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Nota de premsa
En la seva gira de comiat dels escenaris, els valencians han actuat, recentment
(del 31 d’octubre al 2 de novembre), en tres ciutats alemanyes: a la mítica
SO36 de Berlin i a les ciutats d’Hamburg i de Kiel, amb una excel·lent acollida
de públic. A partir del 15 de novembre, el grup començarà la seva gira de
concerts pels Estats Units (Nova York i Sant Francisco) i per Mèxic (Puebla,
Guadalajara i Mèxic DF). Finalment, oferiran el seu últim concert, el 31 de
desembre, al municipi valencià de Tavernes de la Valldigna.

Gira de comiat
Sis músics a l’escenari amb guitarres, llaüts, contrabaix, viola de roda, dolçaina,
percussió i veus conviden a l’espectador a viatjar per la vessant més íntima de
les cançons del grup valencià.
Obrint Pas presenta un potent i ampliat espectacle acústic, un format que amb
el pas dels anys han anat enriquint sense renunciar a la seva essència. La
proximitat amb el públic i la nuesa dels temes fan d’aquest concert una
experiència única que es podrà veure tan sols en uns pocs equipaments del
país i que permetrà descobrir o redescobrir l’ànima d’unes cançons que ja són
himnes de la música popular de casa nostra.

Les dades
Concert: Obrint Pas
Gira de comiat
Membres:
Xavi Sarrià: veu i guitarra
Miquel Gironès: dolçaina, percussió veu
Miquel Ramos: veu i percussions
Robert Fernàndez: guitarra i llaüt
Jaume Guerra: contrabaix
Abel Garcia: viola de roda i llaüt
Dia i hora: dijous 7 de novembre a les 21h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Preu: 12 €
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat
Telèfon: 902 180 677
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