
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2010, dous dos peores músicos dunha 

banda municipal foron contratados para un 

show que xamais ensaiaran.  

Non tardaron en fuxir do conservatorio no que 

se atopaban recluídos e hoxe, buscados aínda 

por cazatalentos, fans e a SGAE entre outros, 

sobreviven versionando temazos dos 80 e 90 

en acústico. Se vostede busca unha festa de 

verdade, quizais  poida contratalos... 

  

BAIXO A SÚA PROPIA RESPONSABILIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de Ajuste 

 

Carta de Ajuste nace por accidente no ano 2010 como un 

proxecto baseado no versionado de grandes éxitos da música 

pop-rock en español dos anos 80 e 90 en formato acústico.  

Os seus insensatos compoñentes, influenciados por agrupacións 

musicais de corte cómico como Les Luthiers, Académica 

Palanca ou Los Gandules entre outros, pouco a pouco deron 

forma ó seu espectáculo procurando un carácter máis 

humorístico e desenfadado que os leva a adaptar no seu 

repertorio todo tipo de xéneros musicais, desde a rumba ou o 

música disco ata o funk, a música tradicional galega ou a lambada.  

Hoxe en día, con máis de 250 concertos ás súas costas en toda 

clase de escenarios e aínda sen hernias de disco, consolidaron un 

repertorio infinito de himnos que fai as delicias dos máis 

nostálxicos e convida a cantar, bailar e pasar do reloxo a calquera 

público con ganas de divertirse. 

 

 

 

 



Moito máis que un concerto 

 

Baixo o lema "O mellor e o peor dos 80 e 90 en concerto" Carta de 

Ajuste articula un show no que a comedia e a música fusiónanse a partes 

iguais, buscando a complicidade e interacción do oínte en todo momento e 

envolvendo ós asistentes nunha festa fóra do común.   

 Facer ó publico protagonista en cada concerto retrata a filosofía 

desta agrupación musical, que transforma cada actuación nunha 

paréntese, onde os asistentes conseguen esquecerse das rutinas e 

preocupacións diarias a través da música.  

Cabe destacar que Carta de Axuste presenta unha formación pouco 

usual, tendo en conta o repertorio que defenden. Unha guitarra española, 

un caixón peruano e dúas voces confiren ás versións adaptadas un son 

peculiar e característico que sorprende, abordando, desde un punto de 

vista diferente, cancións que levamos escoitando toda a vida.  

Vamos, que dis para os teus adentros... Para ser dous moito ruído fan! 

Esta formación tamén permite a adaptación do espectáculo a todo tipo 

de eventos e escenarios, dada a súa versatilidade e a súa posibilidade de 

funcionar ó volume desexado. Deste xeito, Carta de Axuste tivo a 

oportunidade de tocar tanto en grandes escenarios como auditorios, 

festas patronais ou concertos a pé de rúa, así como en espazos 

reducidos, como festas privadas de todo tipo e mesmo concertos 

didácticos en centros educativos.  

O que non conseguiron aínda é tocar debaixo da auga... o último intento 

non saíu moi ben… 



Carta de Ajuste son 

 

 

David Taboada 
Profesión: Autónomo de pouca monta, 

compositor, produtor, DJ profesional, 

programador de eventos e cantante de 

furancho 

Hobbies: Molar máis que os demais, dicir parvadas  

e coleccionar gatos.  

Estatura: Máis alto có outro 

Peso: Chégalle ben 

Idade: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Valdés 
Profesión: Parado profesional, opositor para profe 

de música, compositor e músico de batalla… de 

pequeno foi a Karate, pintura e natación… así que 

coidadiño con él.. 

Hobbies: Xa dixen que son opositor… non sei se 

durmir 5 horas diarias se considera hobbie… 

Estatura: Parezo baixiño porque toco sentado 

Peso: Aínda máis que David 

Idade: 30 

 



Ligazóns de interese 

 

 

 

www.youtube.com/playlist?list=PL63mhZi102tJmvDEUGHBKjtqvZjylRQWA 

 

 

www.facebook.com/cartadeajuste80s/ 

 

Rider Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cartadeajuste80s/
https://www.youtube.com/watch?v=m069WyukRIs&list=PL63mhZi102tJmvDEUGHBKjtqvZjylRQWA
http://www.youtube.com/playlist?list=PL63mhZi102tJmvDEUGHBKjtqvZjylRQWA
https://www.facebook.com/cartadeajuste80s/


Dossier deseñado e realizado por Iván Valdés González ivanvaldes.g@gmail.com 

Fotografías: Boa Maneira Creacións Audiovisuais http://boamaneira.com 
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