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ATBERT ECHEVARRIA
Cervesa Republiq. Impulsor de la Republiq Vinyl Addicts Marathon

"El vinil és el format on la
cançó té una forma material,
i això li dóna un valor afegit"

Tot ique lAlbert Echevarría fa molts anys que està

vinculat al món de la cervesa, no va ser fins que

va fer-se càrrec de la cerveseria O'Brotherc de les

Borges Blanques, quan despeÉà la seva passió.

Durant aquesta etapa, el nostre protagonista va

començar a vincular l'experiència de beure cer-

veses d'arreru amb el món de la música. l, con'
cretament, amb les sessions de Vinyl Addicts, que

animaven la gent a treure
el pols dels vinils que te-
nien a casa per punxar-los

en una sessió en directe.
Ara, Echevarría és l'amfi-
trió delseu propi projece
celveser. És la veu de Re-

publiq.

Vostè no -fo només cqr-

veso.,.
A través de la meva mar-

ca de cervesa, no em limi-
to només a la producció

i venda de cervesa, sinó
que ho combino amb es-

deveniments de música

amb vinil, i amb tastos i

maridatges, d'altra banda.
El 70 de lebrer ø la Sola

del Foment de Sont Mor-
tí de Maldà celebra un

, d'oq uests e sdev en i ments.
Aquest és el meu esdeve-

niment anual. Aquesta és la segona edició (la pri-

mera es va fer a el novembre de 2016)

En què consîsteÍx?
Entronca amb la filosodia que la gent tregui els- vi-

nils de casa, animar-los a portar els seus discos. Sí

que hi n'hi ha que són més habituals de punxar,

però també n'hi ha que ño. I que cadascú mostri
una mica els vinils que té a casa

I lhcte com sbrganítzo?
Són 12 hores,i 24 selectors, que és la manera com

a mi m'agrada de denominar la persona que punxa

discos. El selector té més la connotació de cerca,

cadascú es fa la seva maleta de vinils i té la seva

pròpia història. Tots els vinils que sonaran són ori-
ginals dels 5O dels 6b, dels 70, que han comprat,
que han heretat... aldarrere hi ha molta més histò-

ria, que deia. És el format on la cançó té una forma
material, i això i dóna un altre valor afegit
La digitolifuacÍó és més împe¡sonol.,.
Tothom pot punxar qualsevol cosa, encara que

no tingui res. Se'n va a casa, la descarrega i ja la
té. Per exemple, música

negra; baixo una carpeta

comprimida de Lo mejor
músico negra de los 70, i

ja tinc la sessió. Qe l'altra
manera, són molts me-

sos, molts anys, fins que

no tens una selecció de
temes d'un estil concret
d'una època concreta.
És, díguem-ne, artesanio
musÍcol,,.
Correcte.
Com contactd amb els

setectors?
Són gent una mica del
meu entorn, entre els
quals hi ha amants de la
música, gent que tenen
vinils, que habitualment
no punxen; també n'hi
ha que punxen, i entre
aque3ts, amateurs i pro-

fessionals, i una altra part

de la gent que són músics.

PorlIm de I'espai...

Annex a la sala hi ha un bar restaurant, on prepara-

ran tapes i plats tot el dia, amb una carta especial
per aquella jornada, perquè la gent pugui menjar
quan li vingui de gust. EvidentmenÇ també es po-

drà piendre la cervesa Republiq.
Per ser-hí com ø públiç que col fer?
Venir (somriu). És totalment gratuit.

Podem alegir alguno cosø més?

Doncs, sí. Qui vulgui portar vinils de casa i els vulgui
vendre, també ho podrà fer. Serà un mercat impro-
visat de compra ivenda (somriu).


