TanStuPids
29 abril 2011, poc abans de telonejar a Els Amics de les Arts, tres nois de Castelló decideixen
que el món els coneixerà com "TanStuPids", precisament com es diu una de les seves
cançons.
"Al principi -estúpid- era un adjectiu no despectiu que parlava de l'home que es sorprèn i es
queda extasiat davant les coses meravelloses d'aquest món, després es va pensar que
meravellar-se i mostrar els sentiments no era bo per a l'home i la paraula va caure en un
significat despectiu que també ens agrada, perquè reflecteix la passivitat i l'estupidesa de la
societat davant els problemes que ens creen uns pocs ".

NO BUSQUEU LES GUITARRES... NO HI SON
TanStupids confessen haver entrat en contacte gràcies a les xarxes socials, encara que ja es
coneixien de l'escena musical de Castelló. JOAN VILLALONGA (piano, teclats i veu), DIEGO
BARBERÀ (baix i veu) i TICO PORCAR (bateria i veu), que venien d'experiències anteriors,
es van unir "per fer un tipus de música diferent del que havíem fet i amb les ments obertes
perquè cadascú aportés el que li semblés més oportú ". El grup no té inconvenient a definir-se
com "POP ALTERNATIU SENSE GUITARRES".
Com no podia ser d'altra manera en aquests temps, internet va posar en contacte a
TanStuPids i a Flor y Nata Records, i la connexió va ser instantània. El resultat és el disc de
debut anomenat també "TanStuPids". Un EP com a primera entrega de cinc cançons.
El disc és un treball en equip en el qual es poden escoltar línies de baix potents, unes
vegades netes i altres distorsionades, jocs vocals i pianos que passen de la delicadesa al
descontrol controlat, bateries sòlides però riques en matisos i composicions que passen per
tants estils que resulten difícil de definir.
I, si el grup es diu TanStuPids i el disc es diu TanStuPids, el primer single es diu ...
dons si ... "Tan Stúpids", una cançó que ironitza sobre la societat de consum i en la qual els
tres components es reparteixen les estrofes a l'hora de posar la veu. Tot un himne en contra
del consumisme més desbocat.
Influéncies: Ben Foldss, Jamie Cullum Randy Newman, Travis, Led Zeppelin, el primer Elthon
John, Brian Wilson, Crowed House, Jaco Pastorius i ..... Maria Jesús y su Acordeón.
info@florynatarecords.com
www.florynatarecords.com
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