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Brams acomiada la darrera gira a la
sala Nau B1 de Granollers
El veterà grup de Berga va començar l'any amb una estada de tres setmanes a la
mateixa sala, ubicada al complex de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts

Els Brams, al concert de final de gira de la Nau B1 de Granollers | Roger Calvó

Després d'una trentena de concerts, el veterà grup de rock Brams (http://www.brams.cat/) va
tancar aquest dissabte a la nit la seva gira número 26, a la sala Nau B1
(http://rocaumbert.com/naub1/) de la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. Els
berguedans tancaven d'aquesta manera una gira que, precisament, van començar amb una
estada de tres setmanes a la mateixa sala granollerina, en què van assajar el repertori que els ha
acompanyat al llarg de tot el curs.
El concert va repassar els temes dels últims àlbums del grup, però també les cançons més
clàssiques i conegudes. Al llarg del concert, el públic no els va deixar sols en cap moment,
malgrat que la sala mostrava només mig aforament, i van cantar les lletres, que solen tenir una
temàtica combativa i independentista, però també festiva, com Dilluns que ve o Aiguòlics anònims. El
moment àlgid del concert, però, va arribar amb els bisos, amb temes dedicats a la Patum de Berga:
L'últim tirabol, Pólvora i La Plaça.
Els sis membres del grup liderat per Francesc Ribera "Titot", cantant, i pel guitarrista David
Rosell, van estar acompanyats, igual que en la resta de la gira, per una banda que, a més de
tocar la secció de vents de les cançons, s'han afegit a fer els cors o a acompanyar les parts on no
tocaven amb diverses coreografies, en una mostra de complicitat amb la resta de la banda.
El somni "d'uns pocs" convertit en realitat" de centenars"
Brams va néixer el 1990 i va reaparèixer el 2010, després de cinc anys d'aturada. Ara faran un
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descans. "Ens aturem, però l'any que ve tornarem, perquè ens sentim bé, ens sentim joves", va
afirmar Titot, que deia que "molta gent es pensa que a la nostra edat ja no podem donar la talla".
Sent un grup declaradament independentista, el cantant berguedà, també regidor de la CUP, va
dir que "el que va començar com un somni d'uns pocs ara és una realitat de centenars de milers
de persones", abans d'acomiadar-se afirmant que "ens trobarem aviat perquè la força i l'energia
continuen".

David Rosell, acompanyat per la banda Foto: Joaquim Albalate
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