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Cançons: 
1 Acció Directa 
2 Irreductibles 
3 Antinazis 
4 La lucha continúa 
5 BCN 
6 Guerrilla de la comunicació 
7 We’re not angels 
8 Mecagoënlavirgen   
9 Resistència 

 

 
 

 
KOP, tan simbòlics com sempre, van triar el 19 de juliol per iniciar la gravació del seu últim 
CD, Acció Directa. Des de llavors estan a Bardauze, Iparralde (EH), amb el tècnic de so 
Paxkal Etxepare controlant els comandaments de la nau que els portarà al port d’un nou 
disc i una nova gira el proper 1 d’octubre de 2010 iniciant a Bilbo. 
 
Amb aquest disc fan patent la nova dimensió musical que està adquirint la banda, 
compaginant la seva habitual contundència i compromís a les lletres amb uns sons que  
tornen a col·locar-los en la primera línia de foc. El metal de KOP és doncs una arma de 
doble fulla, ben esmolades, i una d’elles: amb dents de serra. Així ens ho demostren 
guirarres que no paren de rascar, caixes i bombos com trons acompanyats de veus i coros 
que us faran tremolar. 
 
Comencen aquest àlbum amb “Acció Directa” (single del disc i cançó que l’hi posa títol) 
que ens introdueix definitivament en el món de KOP i ja no ens en deixa sortir fins acabar el 
disc. Entre cançó i cançó ens deixen en ocasions menys d’un segon per assimilar el que 
ens acaben de deixar anar i quan l’espera creix perquè comenci la música, sámplers ben 
coneguts com a “Antinazis” ens escalfen pel tema que segueix. Passen de metal en línia 
més stoned fins a temes que estan a toca de l’speed metal. Així doncs no estem davant 
d’un disc que comença fort i acaba amb les cançons més tranquil·les, sinó que a mesura 
que avança, els ritmes van augmentant el seu tempo i les melodies van perdent presència 
per acabar amb temes com “Mecagoënlavirgen” o “Resistència”. Passat  mig disc 
trobem “Guerrilla de la comunicació”, una cançó enregistrada en el seu àlbum “Nostrat” 
(Propaganda pel Fet! 2007) en el que la banda sense el cantant van enregistrar alguns 
temes i altres bandes van realitza versions de cançons convertides ja en himnes per 
completar l’àlbum. Ara sí, en Juanra posa veu a “Guerrilla de la Comunicació”.  
 
Cal destacar també les col·laboracions a les veus que trobem al llarg del disc. Fer Lucifer 
(Kuraia), Carlitos (Non Servium), Brigi (Koma), Iban (No Humano), així com els 
excel·lents scratches de DZ (Selektah Kolektiboa) i les programacions diverses de 
Juanma (Phragma) 
 
Han influït en el disc bandes com Nine, Walls of Jericho, Gojira, Hatebreed, Refused, 
o els ja històrics Ministry. 
 
Després de gira “Sols el poble salva al poble” de 40 concerts que els han portat dues 
vegades a Llatinoamèrica i per Europa, torna KOP a fer dels escenaris una barricada i 
seguiran “fins a la victòria sempre”. 

Més informació, fotografies, biografia...: 
 www.sinergiesmanagement.cat/promocio 

Per concertar entrevistes: Marc / Telf.93.878.74.82 – 661.945.542 
marc@ppf.cat 


