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Argitaratzailea: Propaganda pel Fet! 
Taldea: KOP 
Izenburua: Acció Directa 
Grabaketa egunak: 2010eko uztailaren 19tik irailaren 2ra 
Grabaketa estudioa eta nahasketak: Bardaluze (EH) Paxkal Etxeparek 
Mastering: Bordeleko Globe Audio mastering 
Ekoizpena: Paxkal Etxepare eta KOP 
Diskoaren irteera: 2010eko urriaren 4 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Abestiak: 
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 taldeak, beti bezain sinbolikoak, 2010eko uztailaren 19a aukeratu zuten 
hasiera emateko euren azken diskoaren grabaketari, “Acció Directa”. 
Bardauzera joan ziren (Lapurdi, Euskal Herria) Paxkal Etxepare soinu 
teknikariaren estudiora bere esku uztera disko berriaren norabidea eta urriaren 
1ean eman diote hasiera Bilbon euren birari. 
Disko honekin garbi utziko dute taldea hartzen ari den musika hedadura berria, 
euren ohiko musika sendotasuna eta engaiamendua hitzetan uztartu dituzte 
beste soinu batzuekin eta horrek berriro kokatuko ditu aurreneko lerroan. KOP 
taldearen metala bi ahoko arma da, ongi zorroztua bata eta, bestea, zerra-
hortzaren tankerakoa. Gitarrek zarraztatu baino ez dute egiten, bateriaren kutxa 
eta bonboak trumoiak dira, ahotsak dar-dar batean jarriko zaitu. 
 
Diskoa “Acció Directa” kantuarekin hasiko dute (singlea eta izenburua era 
berean) eta berehala barneratuko gaitu KOP taldearen munduan eta ez gaitu 
askatuko diskoa bukatu arte. Abestien arteko isiluneak ez dira, batzuetan, 
segundura ere iristen eta ez du ematen ia astirik jabetzeko zer gertatu den 
segituan datorrelako beste doinuren bat, “antinazi” izenez ezagutzen diren 
samplerrek segitzen dute berotzen hurrengo abestia. Linean dagoen Stonned 
metala eta speed metaletik gertu dauden soinuak arakatu dituzte. Beraz ez 
gaude gogor hasten den disko baten aurrean eta gero abesti lasaiekin bukatu, 
ez; kantua aurrera doan heinean erritmoen tempoa azkartu egingo da eta 
melodiek galdu egingo dute garrantzia eta adibideak “Mecagoënlavirgen” edo 
“Resistencia” abestietan. Diskoaren erditik gora “Guerrilla de la comunicació” 
abestiarekin egingo dugu topo zeina “Nostrat” (Propaganda pel Fet!, 2007) 
diskoan zetorren baina abeslariaren ahotsik gabe eta berriro grabatu dute eta 
orain bai Juanra abeslariaren ahotsarekin. 
 
Diskoak hainbat musikariren laguntza jaso du, hala nola: Hacer Lucifer 
(Kuraia), Carlitos (Non Servium), Brigi (Koma), Iban (No Humano), DZren 
(Selektah Kolektiboa, Esne Beltza) scratch paregabeak, Juanmaren 
(Phragmites) hainbat programazio. 
Nine, Walls of Jericho, Gojira, Hatebreed, Refused, edo Ministry bezalako 
talde ospetsuen eraginak ikus daitezke diskoan. 
“Solo el pueblo salva al pueblo” biraren ostean zeinarekin  40 zuzeneko eta 
Latinoamerika eta Europan jo duten, KOP berriro itzuli zaigu oholtza gainera 
barrikada bat bezala eta horrela segituko dute “garaipena lortu arte”. 

Info gehiago, argazkiak, biografia… 
 

www.sinergiesmanagement.cat/promocio 
Elkarrizketak lortzeko Euskal Herrian:  

ritxi aizpuru (690704255) ritxi@baga-biga.com  
 


