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Per principis elegants és la plasmació en disc d'un projecte 
que va començar l'any 2009, quan els dos grups van entrar 
en contacte arran de compartir cartell al festival Mas i Mas 
de Barcelona. La trobada artística entre At Versaris i 
Asstrio va tenir lloc finalment l'any 2010, en una gira 
conjunta amb més de quaranta concerts en què el trio de 
jazz-rock d'Arecio Smith (teclats), Santi Careta (guitarra) i 
Santi Serratosa (bateria) ha estat més que una backing 
band de luxe per a les rimes dels MC Pau Llonch, Rodrigo 
Laviña i el Dj Singu Riera.  Per principis elegants recull en 
un CD i DVD en directe el bo i millor de la trobada artística i 
del bon saber fer i entesa de tots els integrants d’aquesta 
història.  

L'últim concert de la gira va tenir lloc a la sala Stroika de 
Manresa, un 18 de juny del 2011, on prop de 800 persones 
es van congregar per compartir la cloenda del tour. El 
directe es va enregistrar per deixar constància de 
l'experiència compartida entre At Versaris i Asstrio i ara és 
editat en format CD i DVD. 

El CD d’àudio aporta 11 talls, amb cançons com la vida són 
2 dies, Dos és un, Itinerari solidari o Hem de millorar... El 
CD és un testimoni molt fidel de les sensacions i sons que 
que s’han cultivat durant la gira i compta amb les 
col·laboracions de Vazili a la veu, Christian Kronreif al saxo 
i Christoph Mallinger al violí (totes elles col·laboracions de 
luxe sense ser de primera divisió, tot una forma de fer i 
desfer de la gestació d’aquest projecte). 

 

L’apartat audiovisual en format DVD inclou, a més del 
directe, una sèrie de càpsules audiovisuals realitzades pels 
mateixos At Versaris en les quals el grup, sempre vinculat 
als moviments socials més crítics i alternatius, deixa 
constància de quins són els seus referents artístics, creatius 
i polítics. Podem destacar les aportacions d’en Josep 
Garganté (qui hi apareix com a representant sindical de la 
vaga que van dur a terme les treballadores de TMB el 2008 
per reclamar els dos dies de descans setmanal - una 
reivindicació de la qual At Versaris se’n va fer ressò al 
senzill La vida són dos dies), dels membres de la 
cooperativa autogestionària la Ciutat Invisible, del filòsof 
Santiago Alba Rico, del setmanari de contrainformació La 
Directa i del Centre Social Okupat de Can Vies, entre altres. 

Aquí teniu el testimoni perfecte del que ha estat la trobada i 
explosió artística d’At Versaris i Asstrio. Davant els dubtes i 
les demandes populars de cara a encetar una segona part 
d’aquesta història d’amor, només podem dir que ens 
encantaria que aquests 6 monstres de la música tornessin a 
treballar plegats. De moment, ens haurem de conformar 
amb la memòria i en devorar, un cop i una altre, aquesta 
magnífica producció musical en directe. At Versaris i Asstrio 
tornaran a xocar, de ben segur, abans del que ens pensem. 
Com diu el Santi Careta, ‘això no ha fet sinó començar’. At 
Versaris i Asstrio continuen treballant les seves carreres 
artístiques per separat i ben aviat podrem gaudir de noves 
gravacions. 

 At Versaris i Asstrio  
“Per Principis Elegants” CD+DVD  
 
 CD TRACKLIST 
1.-La vida són 2 dies 
2.-Dos és un 
3.-Itinerari solidari 
4.-Hem de millorar 
5.-Necessitarem tot l’entusiasme 
6.-No apte 
7.-No és vendre 
8.-Els orfes d’occident 
9.-El meu paradís 
10.-Quan tornis. Quan marxis 
11.-Un trio de cel 
 
DVD TRACKLIST 
1.-La vida són 2 dies 
2.- Els orfes d’occident 
3.- El meu paradís 
4.-Hem de millorar 
5.- Itinerari solidari 
6.- Un trio de cel 
7.- Dos és un 
8.- Necessitarem tot l’entusiasme 
9.- Quan tornis. Quan marxis 
10.- No és vendre 
11.- Bullet in the head (bonus track) 

Més informació, fotografies, biografia... 
www.promocioppf.com  
 
Per concertar entrevistes (Litus):  
Tel. 938.727.471 – 615.276.902 
litus@ppf.cat  
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