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Després de 13 anys en actiu, més d’un
centenar de concerts i un disc sota el
braç, la banda barcelonina LIKE A GAT
diu adéu.
El seu últim concert serà el 27 de desembre a la SALA LIVERPOOL (eitwo!) de Molins de Rei, a les 21,15h.

Hi ha diversos motius que han propiciat la
decisió, però potser el més definitiu ha estat
“que estàvem en un punt en què els assajos
s’havien convertit en sessions de gravació i
en què el pes de les composicions i de les
mescles requeia bàsicament sobre l’Uri. El
desencís amb el grup era progressiu i després de tres anys mantenint aquesta situació, la possibilitat de plegar va esdevenir
més aviat una necessitat” diu Joan Alsina
(cantant i guitarra). “Tot plegat ha estat una
suma de factors personals de cadascú i de
factors de conjunt” comenta Salva Dastis
(baix).
L’anunci de la dissolució del grup arriba
després de tres anys de silenci i d’espera
pacient dels seus seguidors. En tot aquest
temps, a les xarxes socials i al seu web,

contacte:
Joan Alsina
joanalsina@gmail.com
659729824

l’últim missatge publicat anunciava que LIKE A
GAT no tornarien als escenaris fins que tinguessin
enllestides noves cançons en les quals estaven
treballant i que, segons ells “ja no sortiran a la
llum”. “Hi ha gent que es pensava que ja havíem
plegat” apunta Oriol Sistaré (teclats i veus), “No
és que no ens ho passéssim bé aquests tres anys
que hem estat tancats composant, però la percepció que la banda havia passat a un segon o tercer
pla per a alguns del grup va anar convertint-ho tot
en un pes massa carregós. Passava un any i a
penes teníem a punt tres cançons noves”.
“El més important, i increïble segons com es miri,
és que som amics i seguirem sent-ho. La decisió de plegar, per exemple, la vam prendre en un
sopar a casa del Salva en què, de fet, ens ho vam
passar molt bé” comenta David Martínez (bateria).
Sobre l’últim concert, la banda ha triat una sala
en la qual ja han tocat en tres ocasions i sempre
se n’han endut un bon record: la SALA LIVERPOOL (eitwo!) de MOLINS DE REI. S’espera que
el concert sigui un viatge, amb algunes sorpreses
preparades, en què a través de les seves cançons
recorreran tota la seva trajectòria musical, que va
començar cap a l’any 1999 entre les parets d’un
col·legi de Les Corts, a Barcelona.

pàgines:
www.likeagat.com
www.facebook.com/likeagat
https://twitter.com/likeagat

DETALLS ESDEVENIMENT

DETALLS BANDA

NOM: Like a gat PLEGUEM
DATA: dissabte 27 de desembre 		
de 2014
LLOC: Sala Liverpool (Eitwo!) de 		
Molins de Rei C/Miquel
Torelló i Pagès 5, 08750
HORA: 21,15h
PREU: 5€, consumició obligatòria

NOM I FUNDACIÓ: LIKE A GAT neix el 1999
MEMBRES: Joan Alsina (veu i guitarra)
		
Uri Sistaré (teclats i veus)
		
David Martínez (bateria)
		
Salva Dastis (baix)
ESTIL I LLENGUA: Pop-Rock en català
DISCS PUBLICATS: Infinit (2010)
		
Gravat a La Casamurada
per Jesús Rovira (Lax’n’busto)
		
Masteritzat a NY (USA) Scott Hull
		
Publicat per Quimera Records

