
Número 42, març de 2010 

Cultura

  Loquillo: 30 anys de Rock 
and roll.

“Loquillo (a la dreta) y Trogloditas” 

“Loquillo y Trogloditas” és un grup de  Rock and 
roll fundat el 1978 a Barcelona. Des dels seus inicis 
com  a  rocker  rebel  de  metre  noranta  fins  a 
l'actualitat han passat trenta anys plens de passió 
intensitat i  de Rock and roll, sempre acompanyat 
dels seus inseparables fans que l'han seguit per tota 
la  península.  Ja  és  una  institució  en el  món del 
Rock  and  roll  i  s'ha  guanyat  un  lloc  al  jardí  de 
l'eternitat.

Tot va començar quan va voler penjar un anunci al 
tauler de suro d' una coneguda botiga de discos del 
seu barri (Gay and company, una botiga mítica del 
carrer Hospital a Barcelona) on hi deia:

Se buscan rockers para montar banda de Rock and  
roll. Abstenerse hippies.

Primer va  rebre una única resposta,  la  d'un jove 
anomenat Carlos Segarra (Los Rebeldes) que li va 
fer  de  guitarra  durant  certament  poc  temps, 
després va trobar a  Sabino Méndez (guitarrista i 
compositor de moltes de les cançons del Loco) i 
van passar a anomenar-se “Los Intocables” . 

Quan el  Loco  va  haver  d'anar  al  servei  militar  i 
durant el periòde de dos anys, a la banda només  el 
va  esperar  Sabino, amb  tres  amics  seus,  Ricard 
Puigdomenech, Jordi Vila i Josep Simón. 

Va ser llavors quan el grup va passar a anomenar-se 
“Loquillo y Trogloditas” i van crear el seu primer 
disc,  “El ritmo del garaje”, el 1983. Aquest disc 
conté algunes de les cançons que encara que en  el 
moment no cridessin massa l'atenció, anys després 
van moure generacions.

Parlem de cançons com la cançó que dóna el títol 
al disc, “El ritmo del garaje”, “Cadillac Solitario”, 
“Barcelona ciudad”, “En las calles de Madrid” i 
d'altres  que  serien  un  èxit  a  les  emissores  com 
“Quiero un camión” o “No surf”.

  

Caràtula “El ritmo del garaje”

Des d' aleshores, Loquillo va estar amb Trogloditas, 
però  entre  discòrdies  normals  a  tots  els  grups  i 
problemes amb les drogues, Loquillo y Trogloditas 
decideixen separar-se finalment al 29 de juny del 
2007,  amb un  concert  històric  amb els Rolling 
Stones.

Evidentment van passar moltes més coses en tots 
aquests  anys,  però  aquest  article  és  per  si  us 
interessa el tema i  voleu saber una mica més. Si 
voleu més informació visiteu: www.loquillo.com

Loquillo ha fet versions de cançons com “The men 
in black” de Johnny Cash, ha musicat poemes com 
“No  volvere  a  ser  Joven” i  ha  fet  duets  amb 
artistes com Johnny Holliday.

Si  voleu  conèixer  a  fons  els  trenta  anys  de 
trajectòria del Loco, us recomano que adquiriu el 
seu ultim disc,  Loquillo  Rock and Roll  star,  que 
reuneix cinc discos amb els èxits dels seus trenta 
anys de Rock and roll.

Loquillo al 2004.

http://www.loquillo.com/

