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Èxit aclaparador de la quarta edició
del ?Back to 90's' a la Sala Stroika
MÃšSICA. El dissabte 3 de novembre, la promotora Rock Action va tornar a posar els peus a la
Sala Stroika per celebrar la quarta ediciÃ³ del Back to 90's tribute night. Membres de diferents
bandes musicals es van trobar per rendir homenatge a quatre mites dels 90: NOFX, Metallica,
Pearl Jam i Smashing Pumpkins.
El concert s'iniciava a les 22.00 h de la nit amb l'homenatge a Smashing Pumpkins. La formació
musical que comptava amb membres de Dept, Els brot i dels ja desapareguts Lessness va ser
l'encarregada de donar vida a la peculiar veu de Billy Corgan. Malgrat ser d'hora, la sala ja
estava bastant plena de públic jove que va animar des de la primera nota que va sonar en
directe.
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La segona actuació, a càrrec d'El lladre i Ex-Bosni, sonava a ritme de grunge: un homenatge
merescudíssim a Pearl Jam, una de les bandes més representatives de l'època.
Pel torn del tercer grup, la sala estava considerablement plena i motivada i pujava a l'escenari
Metalmilitia per oferir el reconeixement a Metallica. Tot un repte honorífic que van superar
exitosament.
Per acabar, la formació musical Allstar Punkrockar, que comptava amb membres de Bye Bye
Pedro, The Holy Buttons, No Way Out i No Glory, treia la seva vena més punkrockera per
oferir-nos un recital del bo i millor de NOFX. Aproximadament a les 02.00 h de la nit, Allstar
Punkrockar ens delectava amb una darrera cançó que posava punt i final a la nit dels 90.
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És indubtable que el Back to 90's tribute night IV va ser tot un èxit amb una assistència afluent de
públic entregat i jove. Des de les 22.00 h de la nit, la sala ja estava força plena i no va decaure
en cap moment, sinó que l'aglomeració creixia a cada hora. El resultat final i la reacció de la gent va
ser absolutament de satisfacció.
Un cop finalitzat el concert, Jordi Scrigas, un dels fundadors de la promotora i organitzador del
concert, ens va dedicar unes paraules:
?Des de Rock Action Produccions valorem la quarta edició del Back to 90's com tot un èxit, tant
per la gran qualitat de les quatre bandes que han actuat, com per l'assistència de les 350
persones que han passat per taquilla, tot i haver-se realitzat en cap de setmana de pont. Des de
la primera edició, que es va dur a terme a principis del 2011, la festa ha mantingut i fins i tot ha
ampliat l'assistència (300 en la primera edició, 550 en la segona i 400 la tercera). Tenint en
compte la situació econòmica actual i els problemes que està travessant la música en directe,
creiem que és una fita més que rellevant. La cinquena edició del Back to 90's es durà a terme a
principis de març de 2013, tot repetint format i apostant pels músics de la casa juntament amb
membres de bandes de renom nacional i internacional.?
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