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La vida és només

patxanga

enderrock

La revista ENDERROCK del mes de març té uns protagonistes sorprenents: un pòquer d’asos de la revolució del nou
mestissatge als Països Catalans –el que hem volgut anomenar la Patxanga 3.0– encapçalat per Txarango i
completat amb Kayo Malayo, Muyayo Rif, Terratombats i Tashkenti. Aquesta generació musical té l’origen en la
fusió d’estils que combina la cultura rock, l’arrel popular catalana i els ritmes ballables llatins, té uns honorables
pioners en figures com Gato Pérez, La Plateria, La Rondalla de la Costa i Mirasol –a la dècada dels anys setanta–
i es converteix en referència mundial als noranta amb l’arribada de Manu Chao, Macaco, Ojos de Brujo i, sobretot,
amb la gran influència que Dusminguet i Pomada (Carles Belda) –pioners en la fusió de l’ska i les músiques llatines
amb el substrat tradicional català– han exercit sobre la penúltima escena de fusió catalana: des dels seus propis
hereus, La Troba Kung-Fú, fins a La Pegatina o Gertrudis.
Fruit de la tercera generació de la ‘patxanga’ catalana, descobrim ara una nova fornada de bandes. Apostem pel
grup del Ripollès Txarango abans i tot que el seu primer disc, Benvinguts al llarg viatge (DiscMedi, 2011), arribi
a les botigues en format de CD. I ho fem per dos motius: el primer, perquè hem detectat que a la xarxa s’hi cou una
explosió sonora en relació al grup. L’estrena de la cançó de presentació del nou treball, “Benvinguts”, feta pública a
través d’ENDERROCK.CAT, va assolir 6.000 escoltes en una setmana. L’expectació generada a Twitter i Facebook
entorn de la formació encapçalada pel cantant Alguer Miquel ha estat més que notable. I el grup ha aconseguit
la insòlita xifra de més de 6.000 descàrregues del disc en només dos dies. El seu gran repte ara és omplir la sala
Apolo al concert de presentació (18 d’abril), una fita que sembla molt més a prop després de la bona rebuda que ha
tingut el seu treball. El segon motiu és que aquesta banda representa una manera de fer cançons i d’entendre la
música molt pròpia dels Països Catalans, i que des d’ENDERROCK volem associar –i reivindicar– a una etiqueta molt
sovint injuriada: la patxanga catalana.
L’origen del mot ‘patxanga’ és difús. Hi ha qui diu que deriva de les txarangues, és a dir, dels grups de música de
carrer que es dediquen a animar festes de tota mena. De fet, el mot és sinònim de festa en moltes cultures llatines.
En tot cas, l’origen de la patxanga com a gènere el trobem a la Cuba prerevolucionària. Va ser l’any 1959 quan
l’Orquesta Sublime d’Eduardo Davidson va publicar la cançó “La pachanga”, barrejant son i merengue. Va ser una
autèntica bomba que va esclatar a les pistes de ball del Carib i es va estendre com la pólvora pel continent americà,
contaminant-se i amarant-se de tota mena de ritmes. I és durant els setanta quan arriba a Catalunya, on es barreja,
com era previsible, amb la tradició local de festa popular: la rumba catalana. Amb la democràcia, la patxanga supera
les fronteres musicals i esdevé sinònim d’una forma d’entendre la festa major. El fenomen va de baixa les dècades
següents, amb l’esclat del tecno, l’auge de les macrodiscoteques i la devaluació de les festes populars, vistes com
una cosa rància i passada de moda. L’ADN, però, es manté. I és amb l’aparició de grups com Dusminguet i Pomada
a final dels noranta que reneix amb força la fusió musical, on les músiques llatines i la rumba es barregen ara
també amb el reggae, l’ska, el pop, el rock, el hip-hop... Per definir-ho, la premsa musical va encunyar una nova
etiqueta llavors encara no estigmatitzada: mestissatge. I aquí cal esmentar un nom propi: Joan Garriga. La seva
aportació, que va treure la pols a la tradició, ha estat vital i encara avui poc reconeguda.
En aquest número de l’ENDERROCK us presentem els protagonistes de la generació Patxanga 3.0. Cadascun d’ells
entén la música de manera molt diferent, però tenen en comú el respecte per un gènere injustament infamat, potser
precisament perquè uneix de forma natural tres idees: l’aposta per la pròpia cultura popular no institucionalitzada,
l’obertura cap a les músiques del món, i la reivindicació del carrer i la plaça com a espai de convivència. Com diu el
cantant de Gertrudis, Xavi Ciurans, citant el mestre Belda: “Tots som pataners, fills de mil pares diferents, buscant
els nostres orígens”. La vida és només patxanga integral, que no s’equivoquin els músics de jazz (Antònia Font).
************************************************************************

ON
PREMI A 440CLÀSSICA
La revista 440CLÀSSICA, editada
pel Grup ENDERROCK, sobre
clàssica, contemporània,
òpera i antiga, ha estat
premiada com a millor nova
publicació en català de l’any,
als Premis APPEC 2012.

ON
ELS AMICS DE LES ARTS:
EL LLIBRE
Aquest mes arriba a totes les
llibreries el llibre d’Els Amics
de les Arts: Espècies per
catalogar (Cossetània/EDR),
obra de la periodista de la
casa Elisenda Soriguera.

ON
ÈXIT DEL BARNASANTS
La 17a edició del festival
BarnaSants es confirma com
una de les de més èxit dels
últims anys. Una prova més
del gran moment de forma
pel que passa la música pop
i la cançó d’autor del país.

OFF
ROBATORIS A MÚSICS
Cada cop són més habituals
els robatoris a locals d’assaig
de grups musicals. Els darrers
afectats han estat Suzy & Los
Quattro i el guitarrista d’Els
Pets, David Muñoz ‘Gnaposs’.
Una plaga.
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IN THE
MIDDLE OF
THE ROAD
************************************************************

Text Albert Puig
Il·lustració Sergi Solans
************************************************************

No resulta senzill muntar una banda de heavy mètal quan has nascut
i has crescut en un barri com Pedralbes. En primer lloc costa trobar
companys de viatge i, en segon lloc, el que més costa és que no et
mirin les veïnes amb cara de desaprovació cada cop que surts de
casa. En Fermí era fill d’un famós empresari del ram de la drogueria,
un popular fabricant de pintures a qui els diners li sortien per les
orelles. Sempre a les escoles més cares, sempre amb un flamant
Ferrari amunt i avall, esquiades als Alps suïssos i llargs estius en un
xalet a primera línia de mar a Calella. En Fermí ho tenia absolutament
tot, però la seva passió per Iron Maiden i Sepultura era difícil de
compartir entre tant de Borja Mari i tanta rossa tenyida de pot. A ell
li agradaven les caçadores de cuir que no fossin de marca i portar
unes grenyes que no hagués pentinat en Llongueras.
Va ser un estiu, a la platja de Llafranc, que en Fermí va convèncer els
amics de la colla de sempre a formar una banda. Allà el que menys
bellugava era fill de banquer, i la cultura de l’esforç no estava gaire
estesa entre uns joves a qui setmanalment els queia una paga de
mil euros. Però això de portar el heavy a la sang pot ser molt pitjor
que estar enganxat a qualsevol droga autodestructiva, i en Fermí
estava del tot disposat a convèncer els seus amics que havien de
muntar una banda. Eren l’Esteve, en Miquel i en Sebastià, fill d’un
conseller d’Ensenyament ens temps del president Pujol. De tocar no
en sabien gens i d’instruments tampoc no en tenien, però quan es té
la cartera plena de bitllets les solucions sempre es troben ràpidament.

Tot de les millors marques: bateries, baixos i guitarres que es van
repartir a sorts. També es van apuntar a classes amb professors
particulars que venien a la casa de Pedralbes cada dilluns, dimecres
i divendres. Fins i tot el pare d’en Fermí personalment va triar el color
amb què van pintar les parets de l’estudi que van muntar a la caseta
de fusta del jardí. Calia escollir un nom per al grup i van recórrer al
vell art d’agafar les inicials dels seus noms. Van decidir dir-se FEMS:
la germana gran d’en Fermí encara és hora que pari de riure.
Tot va anar molt ràpid: tenien nom, una vella furgoneta Wolksvagen
T2 que els va valdre una fortuna i una primera maqueta amb cinc
cançons que va ser preseleccionada en un concurs de nous talents
muntat per la Diputació de Burgos. L’organització els va triar pel fet
de ser catalans, cosa que li donava punts per a la subvenció, pensant
que un grup català mai no aniria a tocar a Torrecitores del Enebral.
Però quan es porta el heavy a la sang i sents la crida de la carretera
res no pot ser un obstacle. Els FEMS van carregar els instruments
a la T2, una mica de roba ben plegada en maletes Louis Vuitton i una
bossa plena de marihuana, que d’això a Pedralbes també en tenen.
Burgos és lluny, però entre el núvol dens de fum i els gintònics de
Hendricks preparats en gots de plàstic els quilòmetres anaven caient
un darrere l’altre. Passat Guadalajara van aturar la furgoneta en una
àrea de servei. Al pàrquing dos tràilers imponents destacaven entre
la resta del parc mòbil. Eren els camions que transportaven tot el
material de la gira dels Foo Fighters, que anaven camí de Madrid, on
feien concert l’endemà després d’una reeixida actuació a París. En
Fermí es va quedar badant amb aquells camions, imaginant tot el
que hi devia haver a dins. Eren tones de rock’n’roll, muntanyes de
guitarres preparades per a la distorsió i milers de watts pensats
per fer tremolar el públic. Mentre en Fermí radiografiava aquells dos
camions, la resta van pujar a la furgoneta amb tal sobrecàrrega de
porros i ginebra que no es van parar a comptar els passatgers. El fum
dins la furgo també va ajudar a la confusió, i la vella Wolksvagen va
enfilar camí de Burgos sense en Fermí, que seguia somiant davant els
tràilers de quaranta tones. Els FEMS, convertits ara en EMS després
de la baixa del seu fundador, es van adonar que sobrava una plaça
quan entraven a la província de Burgos. Evidentment, quan van
tornar a l’estació de servei, ni em Fermí ni els dos tràilers ja no hi
eren. Diu la llegenda que el que canvia les cordes de la guitarra de
Dave Grohl és ara un jove de Barcelona amb una oïda privilegiada
per les afinacions i amb una marihuana que et fa perdre el sentit.

E N D E R R O C K 19 7 / 0 7
**********************************************************************************************************

08 / DESTRIO
**********************************************************************************************************

DESTRIO
**********************************************************************************************************

per Màrius Serra Pere Mas Gemma Ruiz

Qui paga la festa?
Em truca un amic de la meva ‘colla clàssica’ encara emprenyat pels
comentaris del darrer Destrio, on feia referència als dubtosos gustos
musicals d’aquest grup d’amistats. Superada la tempesta telefònica,
que no reproduiré per no tenir la segona enganxada, l’Ortega em
diu: “Sort de nosaltres que encara comprem cedés, perquè aquest
negoci d’aquí a quatre dies s’acaba”. Clic.
Pot semblar que l’Ortega s’ha passat set pobles perquè està furiós,
però no cal ser un màster d’ESADE –amb el permís dels ‘senyors’
Urdangarin i Torres– per adonar-se que el model de negoci ha petat.
I no és que la indústria musical estigui en crisi: està enfonsada.
És el final d’un model que segurament molts intuïen però que ningú no
volia acceptar. I curiosament, els creadors hi sortiran guanyant. Després
de viure anys segrestats per executius i manganers i de ser considerats
un objecte industrial (com una tapa de vàter, una molla de matalàs
o un pot de pintura acrílica), ha arribat el moment de valorar-los com
un bé cultural. Aquest ha estat un dels principals defectes de la gran
indústria: viure d’esquena a l’activitat que desenvolupaven. Tractar
el músic i el consumidor com una casella més del seu Excel per a
comptar els guanys. Han creat música com qui feia xurros.
I ¿quan ha petat tot? Doncs quan han deixat de cobrar-nos pel suport
físic i hem començat a pagar per la creativitat. Vam pagar pel disc
de vinil, la casset i el CD, és a dir tres vegades. Ara, però, ens trobem
la cançó a l’iTunes o directament de franc al web del grup. I pagarem
només un cop. Queda lluny l’època en què les radiofórmules punxaven
una cançó perquè volien, però sobretot perquè arribaven sucosos
contractes de publicitat de les discogràfiques que indicaven gentilment
–o coactivament– quins eren els seus ‘objectius’. La pasta, amici, la
pasta. No totes les discogràfiques són així. Més aviat les multinacionals
i les que reprodueixen els seus defectes.
Entre la crisi i la digitalització, ja ha petat tot i els músics busquen
sortides. La naturalesa dispersa i noctàmbula dels cantants els ha

allunyat tradicionalment del control del negoci i d’una certa idea de
fer d’empresari. S’entén. És molt més interessant fer whiskys fins a
les tres de la matinada que trencar-se les banyes per trobar la manera
de pagar aquests whiskys. Però la gana esmola la intel·ligència i
alguns s’han adonat que potser els surt més a compte regalar la
música i ser molt més coneguts, per poder guanyar així els calés
directament amb els concerts.
El MySpace va començar a alliberar els músics del jou de la discogràfica
i va marcar el camí. Internet és capriciós i no sempre el més clicat és
el més bo, però va acostar el músic al fan. I a partir d’aquí han sortit
tota mena d’idees: des de penjar el disc de franc a la xarxa –durant
un temps o per sempre– fins a demanar diners als seguidors. Una
quantitat fixa o, fins i tot, la ‘voluntat’.
És en aquest buscar-se la vida en què apareix una de les propostes
més curioses: el micromecenatge, representat a casa nostra per
Verkami. El raonament és simple: si t’agrada un grup i estàs disposat
a pagar pel CD i pel concert quan editin el nou disc, avança ara els
diners. A canvi, els musics ofereixen alguns privilegis: accés a un
concert exclusiu, el disc abans que la resta dels mortals o qualsevol
bona idea imaginable.
Un grup important com els Ix! i un cantautor potent com Cesk Freixas
han triat aquesta via per editar els seus nous treballs, entre altres.
I han aconseguit el finançament desitjat ràpidament. Altres, com el
cantautor valencià Andreu Valor, ja tenen els diners per al segon disc.
I alguns de més ‘pintorescos’ com els punkarres de les terres de l’Ebre
Purkinje busquen diners per editar Bukkake social, el seu primer
treball discogràfic.
En resum: ara, si tens 20 anys i et vols autoeditar un disc ja no cal
atracar familiars i amics com aquell que reclama una setmanada
postadolescent. Cap al micromecenatge hi falta gent. Adéu, indústria,
adéu. Funeral pagat.

CRACKS
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QUIMI
PORTET
****************************

El cantautor Quimi Portet dóna per inaugurada
la propaganda del seu nou disc, Oh My Love,
que apareixerà en format de CD i vinil. Amb el
seu nou posat de ‘guapo’, Portet anuncia que
el títol del disc simplement respon al fet que
és divertit: “Em fa molt de riure. Que un tio de
54 anys posi aquest títol tan pueril... ho trobo
divertit. Darrere els meus títols no hi ha mai cap
argument. I si encara faig discos és perquè
continuo passant-m’ho molt bé. La música és
el meu ofici, em trasllada a un espai abstracte,
a un món inexplicable, on evidentment també hi
ha les emocions”. Musicalment, Oh My Love té
una excel·lent producció, amb mil detalls que
van del pop a la cançó, passant per la música
disco i els tocs tropicalistes. I és que tant en
la música com en les lletres, Quimi Portet es
vol diferenciar del que es cou actualment, l’estil
casolà i quotidià. Diu que a ell no l’interessa la
quotidianitat de la gent i que el seu lema podria
ser ‘l’evasió’. I s’evadeix de valent gravant amb
els seus músics incondicionals Antonio Fidel
(baix) i Juan Carlos García, que ha facturat un
interessantíssim treball tant a la bateria i la
percussió com al piano, que toca –de manera
inèdita– a les cançons “Sunny Day” i “Estenent
la roba”. I també amb amics convidats com ara
Adrià Puntí, que canta “Carrer nou” –la primera
cançó que enregistra en cinc anys–, i Albert
Pla, que posa veus a “Ràdio Infern”. També hi
han col·laborat Mone i Susana Ribalta a “Oh
My Love”, “Putes paraules” i “Sunny Day (versió
per a aplecs)”. Segons indica Portet: “El discurs
de les lletres és en les mateixes cançons i no
cal explicar res més. El disc és la bomba i el
missatge és explícit. No hi ha altre missatge
que la idea de fer música”. L’ex-Último de la Fila
ha gravat catorze cançons i una “versió per a
aplecs” del divertit “Sunny Day”, a més d’un
tema extra (“Ora Pronobis”) a través d’iTunes.
Quimi Portet iniciarà el mes de maig la gira en
directe del seu vuitè disc.
* QUIMI PORTET, MÚSIC D’OFICI. EL 13 DE MARÇ PUBLICA EL SEU VUITÈ DISC, OH MY LOVE (MÚSICA GLOBAL, 2012), QUE SURT EN ELS FORMATS CD I LP *

TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: DAVID MUÑOZ
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MIQUEL ABRAS
**********************************************************************

El cantant i músic bisbalenc Miquel Abras defineix el seu nou treball discogràfic, Equilibris impossibles: “Transmet
optimisme, perquè el seu autor és feliç amb el que ha aconseguit i amb el que l’espera. Si això dóna una empenta
a qualsevol per veure les coses millor, endavant!”. Cançons com “Felicitat”, la rumbera “Ocells de nit” o la que dóna
títol al disc marquen aquest estat d’ànim: “Diuen que la felicitat i l’amor no duren eternament. El que és clar és
que les dues coses sempre van lligades. És molt difícil ser feliç sense tenir algú amb qui compartir-ho. Per no perdre
les persones que estimem faríem mil equilibris impossibles. L’amor et dóna la força que necessites per enfilar-te
al cim més alt i aconseguir les utopies”. Un factor clau per a la bona factura de les cançons ha estat la producció
de Jaume Pla (Mazoni), i Abras ho confirma: “Quan vaig enfocar aquest quart disc tenia tres coses molt clares. La
primera, que havia que ser un disc optimista, la segona que el produís Mazoni, i la tercera posar en alguna cançó vents
i altres instruments que hi donessin un aire fresc. Amb en Jaume Pla vam començar a treballar les cançons d’arrel.
Un cop vaig tenir uns vint temes, vam triar quins formarien part del disc. Als assajos vam vestir les cançons i a
l’estudi vam gravar tots els teclats i alguna guitarra. Realment hem aconseguit el disc que buscàvem”.
* MIQUEL ABRAS PRESENTA EL SEU QUART ÀLBUM, EQUILIBRIS IMPOSSIBLES (MÚSICA GLOBAL, 2012), PRODUÏT PER JAUME PLA (MAZONI) *
TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: JUAN MIGUEL MORALES
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CRIS
JUANICO
****************************

Explica Cris Juanico que el nou àlbum Dues
pedres és culpa del públic, que li va demanar,
i fruit de la gira en directe del seu anterior disc,
Pedres que rallen (RGB Suports, 2010). De fet,
el detonant va esclatar quan va publicar el
clip “Loca somera” l’estiu passat, realitzat a
La Mirona de Salt a partir de les gravacions
que havia fet la gent amb els mòbils d’última
generació. El disc pren el nom de l’espectacle
que el menorquí ha presentat en directe des
del juliol del 2011: “L’hem rodat en viu des del
Festival Emergent de les comarques gironines
com a punt de partida. Necessitàvem suport
d’imatge i per això vam gravar el videoclip el
dia abans de l’estrena de l’espectacle. Ens va
agradar el color que agafava el directe i vam
decidir preparar més repertori per arrodonir
els concerts”. Juanico ha anat despullant el
repertori fins a l’extrem d’aparèixer només ell
–veu, guitarra i loopstation– acompanyat del
contrabaixista Joan Solà-Morales. La primera
aproximació estava integrada per temes del
treball anterior, Pedres que rallen (“Fràgils
pensaments”, “Pedres que rallen”, “Tenim
sa sal”, “Sé”, “Loca somera”), als quals es van
anar afegint cançons de tota la trajectòria del
cantant menorquí, des de l’època de Ja T’Ho
Diré (“Si véns”, “Tu sí que en saps”, “L’univers”,
“Res no es mou”, “Ei, Joan!”, “Sal i dolçura”,
“Planetes transparents”, “Així i tot”) fins als
diversos projectes de folk en solitari, partint
del disc Memòria –coeditat entre Música Global
i el seu propi segell, Aumón, l’any 2004, quan
el cantant es va estrenar en solitari– (“Na
Cecília”, “Ses al·lotetes i Sa jove de Sant Lluís”)
i passant per alguna incursió al disc del 2005
Jocs d’amagat (“Es moment”), coeditat per
RGB Suports i Aumón. Dues pedres inclou fins
a tretze temes, i el fil conductor són les pedres
que xerren en la llengua de Cris Juanico: “Les
pedres són un exemple de supervivència, i
Menorca n’és plena. Si les saps llegir i escoltar
expliquen moltes coses, històries, i fins i tot
són imatge de poesia”. Al mateix temps, al
costat de Toni Xuclà i Juanjo Muñoz, Juanico
també prepara una nova entrega amb el trio
Menaix a Truà.
* CRIS JUANICO PRESENTA DUES PEDRES (RGB SUPORTS, 2012), UN DISC DE CANÇONS SEVES REVISITADES, I PREPARA NOU DISC AMB MENAIX A TRUÀ *

TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: JUAN MIGUEL MORALES
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MARIA COMA
**********************************************************************

Maria Coma (piano i veu) presenta en directe Magnòlia (Amniòtic Records, 2011) juntament amb Nico Roig (guitarres
i efectes sonors), Jordi Casadesús (contrabaix i baix –membre de La Iaia–) i Pau Vallvé (bateria i teclat), i en algunes
ocasions especials ho fa amb el Quartet Brossa. Una de les cites destacades és el dia 23 d’aquest mes al Palau de la
Música, dins el cicle BandAutors. Com explica Coma: “A la gira del Magnòlia he treballat tres formacions: amb un quartet
de músics amb més d’un instrument cadascun, creant textures i sonoritats variades, sola amb el piano, i amb la
formació de la banda amb el Quartet Brossa, que és on trasllado al directe els arranjaments del disc, igual que a
la gravació”. A més, al concert del Palau hi pot haver alguna sorpresa relacionada amb les magnòlies, però no serà
un calc del disc: “No m’ha interessat mai intentar reproduir exactament el que hi ha al disc. En directe vull donar més!
Treballo algunes parts noves, creant espais de música per enllaçar cançons. Jugo més amb les eines que tenim
com a músics. El meu directe té un punt elèctric i explosiu que m’encanta! Quan vaig sola és molt més pianístic,
intimista i amb un tempo molt més oscil·lant i lliure. Amb la banda i el Quartet Brossa, s’hi sumen els arranjaments
de corda del disc, que hi aporten més força, solemnitat i profunditat”.
* SI L’ANY PASSAT MARIA COMA TELONEJAVA MARIZA AL PALAU DE LA MÚSICA, ENGUANY ÉS PROTAGONISTA DEL CICLE BANDAUTORS *
TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: JUAN MIGUEL MORALES
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NATXO TARRÉS & THE WIRELESS
**********************************************************************

Per a Natxo Tarrés, Bob Marley (1945-1981) sempre ha estat de la família: “M’ha atret la seva familiaritat, sempre hi ha
estat. Tenia una capacitat com pocs de comunicar tant amb les cançons com quan parlava. Era una persona amb
molta llum i màgia. Alhora el seu cantar és sempre amable, directe al cor, amb emocions molt humanes i amb caliu”.
La banda de Tarrés en aquesta aventura en solitari es diu The Wireless: “És un joc de paraules divertit però amb un
fons. El nom de The Wailers era com un crit, un lament. Els Wireless són els sense fils, els que se senten lliures encara,
una mena d’exèrcit de la no violència que fa servir la música per comunicar idees”. Hi ha tota una escena que venera
el reggae com el millor gènere musical i vital, i Tarrés també hi milita: “Amb el reggae et passen tots els mals. No em puc
imaginar sense poder estar de tant en tant dins el cotxe amb la finestra avall i màniga curta escoltant aquesta música.
El reggae és un ritme reposat, que convida a relaxar-se. És de les millors medicines contra l’estrès”. Al disc i en directe
versionen els clàssics “Three Little Birds”, “Get Up Stand Up”, “Is This Love” o “Jammin’”: “Som europeus interpretant
Marley, amb respecte i amor”. En català adapten “War” (“Guerra”), “No Woman. No Cry” i la profètica “Redemption Song”
(“Cançó de llibertat”): “Només nosaltres ens podrem alliberar de la poderosa esclavitud mental”.
* NATXO TARRÉS & THE WIRELESS PRESENTEN EN DIRECTE MARLEY 30 ANYS. LIVE IN AUDITORI (MÚSICA GLOBAL, 2012), DE GIRA FINS A LA TARDOR *
TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: JOAN-ENRIC COFLENT
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ANGIE
BENAVENT
****************************

Fa vuit anys que Angie Benavent treballa a l’àrea
de Joventut de l’Ajuntament de Castelldefels
organitzant concerts amb grups locals i portant
els bucs d’assaig i la programació de tallers, i
des de sempre ha combinat feina i música. Ara,
però, ha enllestit el seu primer disc signat en
solitari i apadrinat pel prestigiós baixista Carles
Benavent: “Ha estat molt llarg! S’hauria d’haver
dit Carles i Angie Benavent, perquè ha estat
una feina de tots dos: moltes hores gravant,
moltes sorpreses dins el cotxe quan posava la
cançó que havia treballat aquella tarda, moltes
emocions en veure com la primera gravació a
veu i guitarra cobrava vida amb la mandola, el
baix i els seus arranjaments. Afortunadament
ens portem molt bé i fem molta broma, i això
també ens ha ajudat a ‘suportar-nos’.” Al disc
El tiempo, però, és ella qui se sincera: “Entreveu
molta agonia sobre el meu concepte del món
i la vida, les amistats, el fet de confiar en algú, i
de perdre’l... Són temes que m’ha costat molt
entendre i acceptar: pensar que un amic pot
ser per tota la vida i veure com desapareix. Ens
passem la vida buscant la nostra identitat, en
major o menor mesura depenent de cadascú.
Penso molt les coses i sobretot en com sóc i
com podria ser millor. Es tracta d’entendre’t i
acceptar-te per trobar la pau en tu mateixa. El
que importa realment és fer-ho tot amb bona
fe i estimar-te”. El disc és en castellà i també
en català (“Per oblidar” i “Punt i final”): “Les
cançons que he compost en català són les més
noves, agafen un aire molt personal i m’hi
sento molt millor a l’hora de cantar-les. A més
de Carles Benavent, com a músic i productor,
al disc hi col·laboren altres noms de luxe com
Jorge Pardo, Manolo Martínez, Uixi Amargós i
el raper Loren.
* ANGIE BENAVENT ÉS FILLA DEL BAIXISTA CARLES BENAVENT. DEBUTA AMB EL TIEMPO (BEBYNE, 2012), CANÇÓ POP AMB AIRES DE BLUES *

TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTO: JUAN MIGUEL MORALES
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F NENE JIMÉNEZ

Top 10 mensual d’ENDERROCK

MISHIMA
CANÇONS DE L’AMOR FELIÇ El nom del nou àlbum de Mishima, L’amor feliç
(The Rest Is Silence, 2012), neix del poema de Louis Aragon “Il n’y a pas d’amour heureux”
(‘no hi ha amor feliç’) musicat per Georges Brassens, que el cantant i guitarrista David
Carabén va adaptar al català i va interpretar amb la col·laboració de Laetitia Sadier (Stereolab)
en l’emotiu concert al Palau de la Música del març del passat 2011, dins el cicle BandAutors.
Després de l’èxit rotund d’Ordre i aventura (Sones, 2010), L’amor feliç es posarà a la venda
el 27 de març i serà el primer CD editat exclusivament amb el seu propi segell, tot i que
el distribuirà la multinacional Warner. És el sisè treball de Mishima, enregistrat com ja és
habitual els darrers temps als estudis de Paco Loco (a El Puerto de Santa María, Cadis)
entre el juliol del 2011 i el gener del 2012, en el qual s’han incorporat els dos últims nous
membres del grup –que ja els van acompanyar a l’última gira–: el baixista Xavi Caparrós i
el bateria Alfons Serra. Des del 21 de febrer que es pot adquirir –i escoltar– a través de
l’iTunes el primer senzill del disc, titulat “L’última ressaca”. El tret de sortida de la nova gira
serà el 13 d’abril a l’Auditori de Girona. ELISENDA SORIGUERA

ITACA BAND

GENERACIÓ FNAC Cadascun dels
24 grups d’aquest doble disc recopilatori
té la particularitat que almenys un del seus
components treballa en algun dels centres
que aquesta cadena cultural té arreu de
l’Estat espanyol. La iniciativa ha tingut tant
d’èxit que ha desbordat les previsions per
la qualitat i la quantitat de les propostes.
Al recull hi ha artistes de les botigues de
Barcelona, Madrid, Alacant, Saragossa i
Bilbao, i comprèn estils que van des del
pop fins al rock, el mètal o la cançó. La
representació catalana, la més nombrosa,
està formada pel cantautor Dídac Rocher
–l’únic en català– i els grups Indiana, Her
Only Presence, Linea 5ing, Replicantes,
Gotas del Mundo, Late, Caballo Trípode i
The Idiot. LAURA TORRENT

F ARXIU SVA-TERS

DÍDAC ROCHER

SVA-TERS
MENJAR, BEURE I… Sexe, putxero
i rock’n’roll (autoeditat, 2012) és el tercer
disc dels valencians Sva-ters, i també es
pot descarregar al seu web. Al disc tenen
la col·laboració del cantant Miquel Gil, el
trompetista David Pastor i el guitarrista
Javier Zamora. Sva-ters revoluciona els
escenaris arreu on va, amb una proposta
basada en la festa i el bon rotllo. A les seves
deu noves cançons canten des del menjar
i el sexe fins a la defensa de l’agricultura i el
medi ambient passant per la política. H.M.A.

FUSIÓ TOTAL La banda de Montcada
i Reixac és una altra de les revelacions
sorgides del planter de Tercera Via, a partir
d’una proposta musical hereva de la fusió
i el mestissatge. Itaca Band tenen un directe
contundent i molta energia, i elaboren un
discurs musical que suma la salsa i l’ska,
basant-se sobretot en el reggae. El grup
anuncia: “Fem música festiva sense oblidar
la qualitat”. Al seu primer treball, La Selva
(autoeditat, 2011), que inclou tretze noves
cançons, hi col·labora La Pegatina. H.M.A.

01. “Benvinguts”,
de TXARANGO, al disc Benvinguts al llarg
viatge (DiscMedi, 2012)
02. “L’home elefant”, de Roger Mas,
al disc Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
(Sant Jordi Produccions / Satélite K, 2012)
03.“Aquari”, de MARCEL CRANC,
al disc U (Music Bus, 2012)
04. “Tot és un”, d’IX!,
al disc Immersió (Gat Records, 2012)
05. “Universal”, de THE SEIHOS,
a 2 (Warner, 2012)
06. “Barney”, de WANTUN,
al disc Anònim X (Picap, 2012)
07. “Mr. Gafe”, de KAYO MALAYO,
al disc Katalonska (Kasba Music, 2012)
08. “C.R.I.S.I.S.”, de MUYAYO RIF
al disc P’alante! (Kasba Music, 2012)
09. “Mitjons blancs”, de TERRATOMBATS,
a l’EP Mitjons blancs (autoeditat, 2012)
10. “Love Is Strong”, de CHE SUDAKA,
al disc 10 (Cavernícola Records, 2012).

YouTube
TAGS: JENIFER CATARRES CASALS
El grup Els Catarres travessa totes les
fronteres en aquest nou lipdub que els
han preparat quinze casals catalans
d’arreu del món: entre altres, a París,
Berlín, Toronto i Mèxic.

Web

WWW.MARCPARROT.COM

F ARXIU ITACA BAND

UNA LLIÇÓ CIENTÍFICA El músic
valencià Miquel Herrero (veu i composició)
presenta el segon àlbum dels Autòmats:
Les revelacions microscòpiques (Cambra
Records, 2012), un disc de pop indie que
suposa una fita en l’escena musical. Al llibret
del disc cada tema s’encapçala amb els
versos d’un poeta català: “A la vida i a les
persones ens cal més poesia. Tenim uns
poetes grandíssims, però hem d’escoltarlos i llegir-los més”. Des del punt de vista
musical, els Autòmats són eclèctics: “Com
a banda, venim d’àmbits i estils diversos,
i això ens enriqueix multidireccionalment.
Les nostres influències són Mercury Rev,
Los Planetas, Kasabian i Coldplay”. El disc
es basa en referents literaris, científics
i històrics. Al tema “Lliçó d’Història”, el grup
reivindica el seu interès per deixar herència:
“Demà serem la continuació del que som
avui”. HELENA M. ALEGRET

F XAVIER MERCADÉ

AUTÒMATS

Al nou portal web de Marc Parrot, a més
d’estrenar disseny, hi trobareu fotos,
vídeos, informació de la gira i un regal
musical: “La gota que fa vessar el got”,
una cançó inèdita i descarregable.
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F JUAN MIGUEL MORALES

F ARXIU CASAFONT

PER HELENA M. ALEGRET

THE NEW RAEMON
ASSOCIACIONS LLIURES Després d’haver tancat amb èxit la gira Libre asociación
el 13 de gener, The New Raemon ha gravat diverses cançons amb la cantant Maria Rodés.
Paral·lelament, presenta CD i directe a tres bandes amb Francisco Nixon i Ricardo Vicente.
L’atzar va aplegar aquests tres artistes una nit a L’Auditori de Barcelona, i anys més tard
han acabat gravant El problema de los tres cuerpos (Cydonia / Playas de Normandía,
2011). Les telecomunicacions van permetre la seva unió temporal: L’asturià Fran Martínez
–conegut com a Francisco Nixon– viu a Madrid, l’aragonès Ricardo Vicente viu al seu lloc
d’origen, Saragossa, i el barceloní Ramon Rodríguez –The New Raemon– viu al Maresme.
I la solvència del trio està contrastada: Rodríguez i Nixon són compositors de propostes
que han rebut el respecte unànime del públic i la crítica. El primer, vinculat a Madee i en
solitari, i el segon, amb els aclamats Australian Blonde. Per la seva part, Ricardo Vicente
(exTachenko) i Francisco Nixon es coneixen des dels temps de La Costa Brava i són coautors
del seu actual projecte comú. La suma de tots tres ha permès crear un supergrup puntual
que aquest mes de març passarà per Valladolid, Oviedo, Madrid, Ourense i Barcelona (23, 24
i 25 a la sala Heliogàbal). HELENA M. ALEGRET

CANÇONS GALÀCTIQUES Un dels
membres d’Els Collons del Pare Rababa,
Oriol Prat, ho deixa clar: “No hem aspirat
mai a res més que no fos tocar quan ens
vingués de gust i gaudir-ne. Som dels grups
menys comercials que hi ha”. Presenten
el segon disc, Tenebrari (Casafont Records,
2012): “La idea de la llum i la foscor sempre
ens ha agradat. Molts cops ens han associat
amb la part més obscura. I tot parteix del
batec, del més intern de cadascú. Intentem
que el seny ens guiï una mica, però el cor
sovint se’ns endú pels camins que escull”.
Hi col·laboren Roger Mas i Pau Riba: “En
Roger és un bon amic i sempre ens ha donat
un cop de mà. I en Pau és el número u. Ens
va fer moltíssima il·lusió comptar amb ell.
És un luxe i un somni fet realitat”. A més,
musiquen el poema "Mentre representem"
de Salvador Espriu. H.M.A.

VERD I BLAU

MERITXELL RODÉS
CANÇÓ RUSSA El nou CD autoeditat
de Meritxell Rodés (veu, violí i flauta) és
Sud’bá Zhigana (2011) i està dedicat al
poeta, pintor, escultor, músic i dramaturg
soviètic Aleksei Khovstenko (1940-2004).
La majoria de les cançons formen part del
folklore urbà i carcerari, la ‘Russki chanson’.
“La cultura catalana i la russa tenen punts
de vista similars en quan a l’art; els russos
també són amants de la festa i és un país
molt ric musicalment”, diu Rodés, que actua
a Barcelona amb la Troubled Band. H.M.A.

DOS ELEMENTS El CD Un fràgil corall
(autoeditat, 2012) és el debut de Verd i Blau.
L’ànima de la formació, Vic Moliner, explica:
“L’espurna inicial és del meu projecte final
de carrera de l’ESMUC. Volia fer un grup on
tinguessin tanta importància les lletres
com la música. D’aquí ve el nom, dues coses
en igualtat de condicions i dos colors que
simbolitzen l’aigua i la natura”. Verd i Blau
homenatja The Beatles, Joni Mitchell i Brad
Mehldau, i hi canta Judit Nedermann (The
Gramophone All Stars). H.M.A.

F ARXUU VERD I BLAU

F ARXUU MERITXELL RODÉS

JOSEBA GOTZON
CANTA EN CATALÀ El nou disc del
basc Joseba Gotzon es titula Lau Hormen
Artean (Entre quatre parets) i està publicat
en dues versions: en euskera –que inclou
dues versions en català, “Aquests ulls” i “No
m’interessa”– i en castellà, Entre cuatro
paredes. Tot i que s’autoprodueix el disc,
Gotzon continua la trajectòria amb el suport
del seu arranjador i músic de confiança,
el teclista Pedro Hoyuelos (músic habitual
d’artistes com David Bisbal, Alejandro Sanz
i Ana Torroja). Lau Hormen Artean convida
a la reflexió. Segons explica l’autor: “És un
disc inconformista, amb textos irònics i
alhora senzills, utòpics i directes”. Gotzon
ja havia gravat en català “I t’enyorem molt”,
al disc Gris (autoeditat, 2006). H.M.A.

ELS COLLONS
DEL PARE RABABA

Joan
Trayter
10 ANYS DE LA
MORT DEL
MÚSIC I PRODUCTOR

Fa deu anys moria Joan Trayter, fundador
dels estudis MusicLan. Els seus pares,
Adela i Joan, en rememoren el llegat. El
12 de març, als PREMIS ENDERROCK, es lliura
el Premi Joan Trayter al millor productor
i el 23 se l’homenatja a Figueres.

“LA FILOSOFIA DE
MUSICLAN SEGUEIX SENT
ASSOLIR LA PERFECCIÓ”
Què cal recordar més de Joan Trayter? La
vitalitat que desprenia, que encomanava els
que eren al seu voltant, i la total entrega i
il·lusió pel que feia. El so va ser la seva
passió i s’hi va donar d’una manera plena.
Com serà l’homenatge al Teatre Jardí de
Figueres? Hi actuarà l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà. A més, també tornarem a
escoltar els Dígit Arts –grup del qual va ser
fundador en Joan– i una sèrie d’artistes
com Quimi Portet, Tomàs Fletxa, Carmen
Vilà, Carmen Rodríguez, Lídia Blánquez,
Patrícia Leidig, Sergi Vila i alguna altra
sorpresa. Serà presentat per Carles Pujol i
Sebastià Roig. És vigent el llegat de Joan
Trayter? Va ser generós i va fer partícip a
tothom dels seus coneixements. Va formar
bons equips al voltant seu, ja fos en el món
del so o el de la docència, com a professor
d’acústica a la Universitat Ramon Llull. Són
més vigents de mai àlbums com Alegria
(Drac, 2002) d’Antònia Font o Flamingos
(EMI, 2002) d’Enrique Bunbury, on va deixar
la seva empremta. El seu esperit continua
present a MusicLan? Tant l’actual director i
cofundador, Jordi Solé, com l’enginyer de
so José Luis Molero (exalumne d’en Joan)
comparteixen la filosofia de l’inici: assolir
la perfecció. Darrerament hem enregistrat
Manolo García, i hem mesclat els discos
Dalí canta de Pascal Comelade, Love of
Lesbian i el directe de Sopa de Cabra.
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ELS SULFITOS
POP IL·LÒGIC El cantant d’Els
Sulfitos, Franc Lluís Giró, presenta la
banda com “l’únic grup que s’anuncia
a totes les ampolles de vi”. De fet, han
pres el nom en honor a les sals que
s’afegeixen a aquest beuratge perquè
no s’oxidi. Podria semblar il·lògic...
(autoeditat, 2012) és el debut de la
formació del Vallès Oriental, gravat
als estudis Birth & Vertigo pel músic
i productor Roger Gascón (El Dia de
la Barbota). Pop-folk d’alta graduació
amb alt contingut d’ironia. R.P.

GANDHI RULES OK
F ARXIU LA SASTRERIA

AVANÇAMENT EP1 s’ha editat només
digitalment, però és un bon tast del que
serà el disc de debut dels igualadins Gandhi
Rules OK, que editarà a final d’any el nou
segell Repetidor. Les vuit cançons de rock
garatger neixen de trobades musicals poc
meditades entre Oriol Solé (Iga Memento,
Alado Sincera) i Toni Sistaré (Inot Eratsis),
gravades en només un quart d’hora. El seu
“divertimento número u”, diuen H.M.A.

EL PRIMER VESTIT El disc Fet a
mida (autoeditat, 2012) és el debut del grup
terrassenc La Sastreria, liderat per Pere i
Quim Cardús i Roger Cardellach. El quintet
adapta poemes de Miquel Martí i Pol i Vicenç
Villatoro i versiona peces del folk-rock nordamericà (Bob Dylan, Ryan Adams i Tom
Waits) i també Andrés Calamaro, teixint
sonoritats des del country fins al blues,
i de la tradició irlandesa a la Nova Cançó
catalana. A més, La Sastreria presenta cinc
vestits propis, en format acústic. E.S.

Asstrio està a punt de publicar
nou disc, Don’t Leave the Planet
(Chesapik, 2012). Els seguidors
més atents s’adonaran que el
grup ha perdut una ‘s’ i ara signa
com a Astrio: és una tàctica
per intentar que els fitxin els
festivals de jazz dels països
anglosaxons, que fins ara sembla
que els evitaven pel seu nom
malsonant (ass, en anglès, vol
dir ‘cul’) més propi d’un grup de
punk. A veure si tenen més sort.

T: JOAQUIM VILARNAU / F: ARXIU EDR

PERE TÀPIAS
L’etern triomfador
de les Sis Hores

F RUBEN SUAREZ

Les dotze van tocant

Astrio o Asstrio?

en català

24.07.1976

LesGolfes
Darrerament s’ha posat de moda
que els grups donin a conèixer
les seves novetats a través de
la xarxa a les 00 h. Els últims
de fer-ho han estat Mishima, que
van anunciar el nom del nou CD
la nit del 16 de febrer. Aquesta
estratègia obliga els redactors
d’ENDERROCK a fer hores extra,
però s’ha demostrat que dóna
molt bons resultats pel que fa a
difusió mediàtica.

els 100
dies
de la música

LA SASTRERIA

F ARXIU GHANDI RULES OK

F ARXIU ELS SULFITOS

La descoberta

VUIT

TRES MÚSICS QUE CREIXEN El cantant i guitarrista del grup barceloní de pop
adolescent, Carlos ‘Vuit’, afirma que el seu segon disc, 15 dies i una nit (Blanco y Negro,
2011), segueix el fil del debut, Un dia qualsevol (Picap, 2010), del qual van sonar dues
cançons a la sèrie de TV3 Polseres vermelles. “Hem intentat seguir la mateixa línia i també
evolucionar. Seguim amb l’essència i les ganes de fer cançons pop amb un missatge que
la gent entengui”, explica. Però també hi ha canvis: “S’ha notat la producció a l’estudi i que
hem tingut més temps per crear els temes. A més, tota la il·lusió i el suport de la gent,
sumats, han fet que estiguem molt contents del disc”, assegura el vocalista de Vuit. Les
noves cançons parlen de la vida mateixa: “Són accions del dia a dia, aspectes amb els quals
tothom es pot sentir identificat. Hem intentat que el missatge sigui optimista, com al
primer disc, i que arribi molt ràpid”, afegeix. Musicalment han tingut la producció de Manu Guix:
“S’ha convertit en un més del grup. Els temes tenen un so Vuit i l’essència d’un músic
que ha aportat maudresa la banda”. I el relleu de temes tan populars com “Tu tens” o
“Princesa”, quin serà? Opten per “Dorm”, “Com un nen petit”, “Per tu”... ELISENDA SORIGUERA

Pere Tàpias va ser un dels grans triomfadors
de les Sis Hores de Canet. I no ens referim
a una edició en concret sinó al global de
tots els anys. De vegades eclipsat al cartell
per noms més coneguts, cada any acabava
sent un dels cantants més seguits. Les
cançons desenfadades servien de contrast
de les d’altres artistes més compromesos,
si més no pel que fa a les lletres. Tàpias
recorda que el feien actuar sovint en hores
intempestives: “Em programaven a les tres
o a quarts de quatre de la matinada. Quan
pujava a l’escenari la gent estava una mica
apalancada però allò de seguida revifava”.
I la cosa té mèrit, perquè Pere Tàpias només
s’acompanyava de la seva pròpia guitarra.
El 1976, el segon any que el festival se
celebrava al Pla d’en Sala, el cantant vilanoví
va triomfar gràcies a les seves divertides
cançons i els comentaris de doble lectura.
Era capaç de dedicar una cançó “al govern
francès en el seu quarantè aniversari” –és
a dir, quan feia 40 anys que havien expulsat
els nazis– o afirmar a l’escenari que la viola
és un instrument que no li agrada perquè
es toca des de Madrid –en clara referència
a l’aleshores alcalde de Barcelona Joaquim
Viola–. La gent responia eufòrica i convertia
el cantant vilanoví en un dels artistes més
aclamats de la nit. “Era jove i tenia molta
més energia que ara. I Canet era un espai
de llibertat on hi havia de tot.”
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DEL 10 MARÇ AL 26 DE MAIG
BARCELONA

DEL 28 DE MARÇ AL 24 DE MAIG
BARCELONA

Festival
de Guitarra

Escena BCN

La 23a edició del Festival de Guitarra
presenta un cartell estel·lar amb artistes
catalans com Marina Rossell, Els Amics
de les Arts, Antònia Font, Shuarma o La
Iaia, que comparteixen cartell amb noms
internacionals com Michael Schenker,
Marky Ramone (que actua, com ho ha fet
a la seva gira europea, amb els bagencs
Dept.), The Waterboys, Jorge Drexler,
així com noms destacats del panorama
estatal com Christina Rosenvinge, Iván
Ferreiro, Depedro (guitarra de Calexico),
Luz Casal o Zahara. <www.theproject.es>

LA IAIA

Els impulsors del festival Escena BCN,
la promotora d’especatcles Menos que
Cero, ha decidit convertir-lo en un cicle
de concerts que se celebrarà a la sala
Music Hall de Barcelona. El festival, que
es va celebrar per primer cop l’any 2010
al Sant Jordi Club, s’ha transformat en
un cicle per a bandes emergents. Amb
aquest nou format hi actuaran Pegasvs
i Y (dia 28 de març), Estúpida Erikah
i Nyandú (31 de març), Litoral, Tortel
i Pigmy (4 de maig), Els Sulfitos i La
Sentina (11 de maig) i Outsider i Juliane
Heinemann (25 de maig).
<www.musichall.es/escena-bcn>

13 I 14 D’ABRIL
BREDA

11, 12 I 13 DE MAIG
VILA-SECA

L’Hora del Pati

Fira de Música
al Carrer

Dues nits farcides de bones propostes,
amb la qualitat i proximitat que tenen els
festivals delicatessen. Un cap de setmana
amb un programa molt especial. Per a
divendres: Orchestra Fireluche i La Iaia.
Per a dissabte, s’anuncia un ‘concertexcursió-show experience Pintoresca’
amb Esperit!, i concert amb Gramophone
All Stars (tarda) i Maria Coma i Bremen
(nit). I per després de cada jornada de
concerts, DJ’s al 33 Bar. L’entrada val 10
euros més consumició, i es pot adquirir
al seu web i a Atrápalo.com. Un festival
pop de petit format en un antic forn de
terrissa. <www.horadelpati.com>

BREMEN

Els carrers i places de Vila-seca tornaran
a tenir una gran banda sonora per tal
d’acollir la fira professional de música
emergent, referent dels nous valors a
Catalunya. La FiM arriba a la 13a edició
amb protagonistes de la talla d’Albert
Pla y Los Sujetadores, Ferran Palau (la
proposta en solitari del músic d’Anímic),
Paul Fuster, Joe Crepúsculo, Pegasus,
Sanjays, Mates Mates, Nico Roig, el
punk naïf de Les Sueques i els sevillans
Las Buenas Noches, entre molts altres
artistes. <www.firacarrer.cat>

29 I 30 DE JUNY
ARBÚCIES

6 I 7 DE JULIOL
BARCELONA

popArb

Cruïlla BCN

Mishima, Love of Lesbian, Arthur Caravan
i Mates Mates ja són entre els primers
noms confirmats del cartell del popArb
2012. Mishima i Love of Lesbian seran al
festival d’Arbúcies amb dos discos nous:
L’amor feliç (The Rest Is Silence, 2012) en
el cas de Mishima i un doble CD encara
sense títol que publicarà el segell Music
Bus en el cas de Love of Lesbian. El pop
dels alcoians Arthur Caravan i la proposta
pop-folk de Mates Mates, que debuten
amb un disc homònim produït per Joan
Pons (El Petit de Cal Eril), també seran al
festival de referència de l’escena. Teniu
els abonaments a <www.poparb.cat>

LOVE OF LESBIAN

El Parc del Fòrum acollirà la XX edició
del festival Cruïlla de Barcelona amb un
cartell encapçalat per Iggy & The Stooges,
Gogol Bordello, Linton Kwesi Johnson i
Amadou & Mariam. Cruïlla BCN ha posat
a la venda un primer abonament a 40
euros per als 500 primers fidels. Així, a
mesura que s’acosti la data del certamen
i després de noves confirmacions dels
grups, el preu pujarà esglaonadament.
La informació relativa a l’evolució dels
preus serà al web de festival. El cartell
complet es presentarà a l’abril, i al maig
s’anunciarà els horaris de totes les
actuacions. <www.cruillabarcelona.com>

ESTÚPIDA ERIKAH

ALBERT PLA

IGGY POP

PRODUÏT A 3 MANS:

SANTOS BERROCAL
+ FLUREN FERRER
+ RICKY FALKNER

NOMS DE CANÇÓ:

“El hambre invisible”,
“Los días no vividos”,
“Si tú me dices Ben, yo
te digo Affleck”, “Cínicamente
muer tos”, “Pizzigatos”...

A L’ESTUDI

TEXT: ELISENDA SORIGUERA
FOTOS: XAVIER MERCADÉ

Love of Lesbian
Al novembre es van refugiar uns dies als estudis La Casamurada, a
Banyeres del Penedès, però on s’ha gravat el nou disc d’aquesta colla
de lesbians ha estat als Blind Records de Barcelona, i ho han fet en un
mes i mig. Si els seguidors amb afany aventurer voleu interceptar el
treball, sapigueu que encara ha de viatjar fins a Figueres per ser mesclat
i masteritzat als estudis Music Lan. Si tot surt com està previst, el nou
disc arribarà a les botigues cap a final de maig, per convertir-se –de ben
segur– en un dels àlbums més esperats de l’any. Cacem Santi Balmes
entre l’enregistrament de veus i de guitarra i li preguntem per concerts
–només tenim confirmada l’actuació al popArb 2012–, presentacions,
clips... “Encara no podem dir res. No vull semblar un secretista, però és
que a última hora sempre ho canviem tot. Som capaços de fer tornar
boig a tothom que ens envolta!”, diu. I ens ho creiem, i tant si ens ho
creiem! Ho provem amb el títol: Tres possibles noms per a la bèstia?
Sembla que tampoc: “Hi ha massa polèmica entre nosaltres, així que
tot títol és, encara, interí i provisional”. Doncs si no tenim informació
sobre el resultat final, rebobinem per veure’n el procés.

Després d’una gira tan intensa, els deu haver estat difícil trobar moments
per compondre noves cançons: “Les hem fet en només un mes! Abans
va ser impossible, estàvem dins la pel·lícula de 1999. Personalment,
no podia ni agafar la guitarra... I així que la vam deixar enrere, en un mes,
patapam”. Patapam! Un nou àlbum de Love of Lesbian a la butxaca: “Tot
són petites històries nocturnes, suposo que aquest és el fil conductor
del disc”. No n’hi ha prou: volem saber-ne més coses! Quina és la cançó
de l’àlbum anterior que s’aproxima més als temes nous, musicalment
parlant? “...Ups, bona pregunta! Suposo que ‘Allí donde solíamos gritar’”.
Ja tenim una nova peça del trencaclosques. A hores d’ara hi ha alguna
col·laboració prevista: “És un disc que s’endinsa en la nostra manera
de fer les coses, tot i que sempre fem un dia de portes obertes”, i en
aquestes jornades no se sap mai si el botó de gravar acabarà encès.
I gràficament parlant, què ens hem d’imaginar? “Ara per ara pensem
en conceptes de blocs de pisos, tot molt i molt urbà. I a dins, la vida
d’éssers anònims.” Pinta bé. Al final, el cantant i lletrista confessa que
la Lyona ja té un parell de clips rondant-li pel cap...
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PREMIS
ENDERROCK 2012
TEXTOS: REDACCIÓ

FOTOS: ARXIU ENDERROCK

PER VOTACIÓ POPULAR
POP-ROCK

MILLOR DISC
“Volem agrair als lectors d’ENDERROCK els seus
vots. No hi ha dia que no pensem que som
afortunats pel suport que el públic ens ha
donat des que vam treure el primer disc.
Això de fer cançons és una feina bonica i un
plaer, i reconeixements com aquest, en un any
en què altres individus han publicat discos
que ens han fet gaudir tant, ens omplen
d’orgull i ens animen a seguir-ho intentant.”

Manel han estat els triomfadors, amb
els guardons al millor disc per 10 milles
per veure una bona armadura (DiscMedi
/Warner, 2011) i a la millor cançó per
“Benvolgut”. Però La Pegatina i Obrint
Pas no es queden enrere: el grup de
Montcada rep el premi al millor directe
tot just quan enceta la gira Adrenalina
2012, i els valencians són reconeguts
pel públic en la categoria de millor
artista en un any en què han publicat
la seva obra més completa, Coratge
(Propaganda pel Fet!, 2011).

CANÇÓ
D’AUTOR
Qui guanya més premis en l’àmbit de
cançó d’autor és Anna Roig i l’Ombre de
ton Chien. Bigoti vermell (K. Industria,
2011) ha estat considerat el millor treball,
i el directe del grup ha estat reconegut
amb el guardó al millor de la temporada.
L’excantant de Whiskyn’s, Joan Masdéu,
s’endú el premi a la millor cançó per “El
carrer dels jocs florals”, del seu disc de
debut en solitari, Casa Murada (Música
Global, 2011). I Cesk Freixas ha estat
escollit com a millor artista, en un any en
què ni tan sols ha publicat disc.

MANEL

1. 10 milles per veure una bona armadura
- MANEL
2. Coratge - Obrint Pas
3. Lamparetes - Antònia Font
4. Xapomelön - La Pegatina
5. Somiant desperts - Amelie

20,6%
17,4%
15,1%
14,1%
7,8%

MILLOR DISC
“Em fa il·lusió que sigui un premi del públic.
El dia a dia del nostre ofici no sempre és fàcil
i ens sentim molt observats pels mitjans
de comunicació. Al cap i a la fi, però, el que
importa és si la gent respon. Si omples és
que el públic té ganes d’escoltar-te, i si a més
et donen suport en una votació com aquesta
és que creuen especialment en tu.”
ANNA ROIG

1. Bigoti vermell
- ANNA ROIG I L’OMBRE DE TON CHIEN
2. Casa Murada - Joan Masdéu
3. Somiatruites - Albert Pla i Pascal Comelade
4. Una amable, una trista, una petita pàtria - Pau Alabajos
5. Música i lletra - Feliu Ventura

16,7%
16,1%
15,2%
14,3%
11,5%
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Es fa difícil recordar una edició dels PREMIS ENDERROCK en què la cosa
hagi estat tan i tan renyida. Però el cas és que el públic hi ha dit
la seva i ja tenim el veredicte de la votació popular del 2012. Ha
estat, sens dubte, l’edició en què els nostres lectors i seguidors
han participat més massivament. En total s’han emès més de 22.000
vots. Més de 10.000 usuaris únics van participar a la primera fase
de la votació popular, oberta a totes les propostes musicals que
s’han presentat arreu dels Països Catalans durant l’any 2011. A la
segona volta, en què el públic podia triar entre les 10 propostes
finalistes de cada categoria, hi han participat 12.000 persones. Ha
estat tot un èxit de participació, ampliat per l’eficàcia de les xarxes
socials d’internet i les campanyes de difusió dels mateixos grups.

MILLOR CANÇÓ

1. “Benvolgut” - MANEL
2. “Jenifer” - Els Catarres
3. “Per tu” - Amelie
4. “Nits amb Txarango” - Txarango
5. “Aniversari” - Manel

PREMIS ENDERROCK 2012 PER VOTACIÓ POPULAR

Entre els guanyadors dels PREMIS ENDERROCK 2012 per votació popular
destaquen Manel, La Pegatina, Obrint Pas, Anna Roig i l’Ombre de
ton Chien, Joan Masdéu, Cesk Freixas, Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries i Pep Gimeno ‘Botifarra’, Terratombats, Amelie i Estopa.
Tots aquests noms se sumen als PREMIS ENDERROCK 2012 concedits
per la crítica: Manel (millor disc de pop), Antònia Font (artista de
l’any), La Iaia (grup revelació), Joan Colomo (millor disc de cançó
d’autor), Carles Dénia (millor disc de folk) i Èric Fuentes & El Mal
(millor disc català en altres llengües). La gala d’entrega dels PREMIS
ENDERROCK 2012 – PREMIS DE LA MÚSICA CATALANA se celebrarà a la sala
Apolo de Barcelona el 12 de març a partir de les 20 h, i serà la trobada
de la música del país. Tots els resultats a <www.enderrock.cat>.

MILLOR ARTISTA

MILLOR DIRECTE

19,7%
18,2%
13,4%
11,1%
10,7%

MILLOR CANÇÓ

1. “El carrer dels jocs florals” - JOAN MASDÉU 21,7%
2. “Bigoti vermell” - Anna Roig i l’Ombre de ton Chien 21,3%
3. “Inventari” - Pau Alabajos
14,1%
4. “Història d’un sofà” - Feliu Ventura
8,1%
5. “Torn de preguntes” - Feliu Ventura
7,5%

1. LA PEGATINA
2. Obrint Pas
3. Sopa de Cabra
4. Teràpia de Shock
5. Manel

20,5%
19,1%
14,2%
13,4%
7,1%

19,3%
18,9%
15,3%
11,4%
9,5%

MILLOR ARTISTA

MILLOR DIRECTE

1. ANNA ROIG I L’OMBRE DE TON CHIEN
2. Cesk Freixas
3. Albert Pla i Pascal Comelade
4. Joan Masdéu
5. Pau Alabajos

1. OBRINT PAS
2. Manel
3. Antònia Font
4. La Pegatina
5. Sopa de Cabra

20,7%
19,2%
14,4%
12,4%
8,2%

1. CESK FREIXAS
2. Anna Roig i l’Ombre de ton Chien
3. Joan Masdéu
4. Albert Pla i Pascal Comelade
5. Pau Alabajos

26,0%
14,1%
13,4%
12,0%
9,5%
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FOLK I
NOVES
MÚSIQUES

MILLOR DISC
“En aquest treball hi ha molt de sentiment,
i la gent de seguida ho nota. A més, amb Pep
Gimeno ‘Botifarra’ fem explícit un corredor
entre l’Ebre i la Costera i la Vall d’Albaida,
una unió que és necessària, que al carrer
és evident però que costa que en segons
quines instàncies s’entengui. El reconeixement
del públic sempre ens omple molt.”

La categoria de folk té un so propi: el
projecte compartit entre el grup de les
Terres de l’Ebre Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i el xativenc Pep Gimeno
‘Botifarra’. La seva proposta acapara tres
guardons: millor artista de l’any, millor
disc per La barraca (DiscMedi, 2011) i
millor cançó per “Havanera de canyes
i fang”. El grup de rumba Terratombats
s’endú el premi al millor directe.

ARTUR GAYA (QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES)

1. La Barraca - QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT
DE FERRERIES + PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’ 23,8%
2. Mitjons blancs - Terratombats
19,8%
3. X marcianes - Miquel Gil
10,4%
4. Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi
- Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi
9,5%
5. L’aigua no es mou - Folkincats
8,4%

GRUP REVELACIÓ

ALTRES

“L’any 2011 vam assistir als PREMIS ENDERROCK
com a públic. Encara no havíem publicat el
nostre primer disc! Que només un any més
tard hi anem a recollir un guardó és una cosa
que mai no hauríem imaginat. Volem agrair
la força que ens ha donat tota la gent que
ens segueix i que dóna sentit al que fem.”

CATEGORIES

ALBERT SEGÚ (CANTANT D’AMELIE)

A més dels millors discos i artistes de
pop-rock, cançó d’autor i folk, els PREMIS
ENDERROCK també tenen en compte altres
categories. Enguany el grup revelació
segons el públic ha estat Amelie, amb
el seu disc de debut, Somiant desperts
(Música Global). La joveníssima banda
de Barcelona també recollirà el premi al
millor web. El millor artista català en
altres llengües ha estat Estopa, que
acaba de publicar un nou treball, 2.0
(Sony). Els Catarres s’enduen el premi
a la millor lletra de cançó pel fenomen
de “Jenifer”. Manel guanya el premi al
millor videoclip per “Aniversari”. Sopa
de Cabra rep el guardó al millor DVD
musical amb El retorn (Warner / Música
Global). Obrint Pas tenen el favor del
públic pel que fa al millor disseny
gràfic i portada pel llibre-disc Coratge
(Propaganda pel Fet!). I l’Apolo ha estat
considerada la millor sala de concerts.

1. AMELIE
2. Els Catarres
3. Kòdul
4. Txarango
5. Rels

24,6%
18,7%
16,8%
15,3%
7,5%

MILLOR ARTISTA EN ALTRES LLENGÜES
Els germans Muñoz de Cornellà han publicat
aquest 2011 el seu sisè treball d’estudi,
2.0 (Sony), una aclucada d’ull del grup a les
xarxes socials, un espai on es mouen com
un peix a l’aigua. Estopa és, a hores d’ara,
l’única banda catalana capaç d’omplir els
pavellons de gran capacitat, com ja ens van
demostrar el passat 25 de febrer al Palau
Sant Jordi de Barcelona.

1. ESTOPA
2. Love of Lesbian
3. The Pepper Pots
4. Delafé y las Flores Azules
5. Guevara

22,9%
18,1%
17,4%
13,4%
7,9%
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MILLOR CANÇÓ

1. TERRATOMBATS
22,0%
2. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries 21,7%
3. Pep Gimeno ‘Botifarra’
9,5%
4. Miquel Gil
8,8%
5. Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi
8,6%

MILLOR VIDEOCLIP

MILLOR LLETRA DE CANÇÓ

22,4%
19,3%
13,0%
12,6%
7,5%

MILLOR DVD MUSICAL

1. SOPA DE CABRA - El retorn
2. Els Pets - Els Pets fan teatre
3. Manel - Manel
4. At Versaris i Asstrio - Per principis elegants
5. Mishima - Palau

MILLOR ARTISTA

MILLOR DIRECTE

1. “Havanera de canyes i fang” - QUICO EL CÉLIO,
EL NOI I EL MUT DE FERRERIES + ‘BOTIFARRA’ 15,9%
2. “X marcianes” - Miquel Gil
15,1%
3. “Mitjons blancs” - Terratombats
14,6%
4. “Tocat del bolet” - Terratombats
10,6%
5. “De la flor de la farina” - Quico el Célio, el Mut
i el Noi de Ferreries + Pep Gimeno ‘Botifarra’ 10,2%

1. “Jenifer” - ELS CATARRES
2. “La vida sense tu” - Obrint Pas
3. “Benvolgut” - Manel
4. “Aniversari” - Manel
5. “Calgary 88” - Antònia Font

PREMIS ENDERROCK 2012 PER VOTACIÓ POPULAR

1. “Aniversari” - MANEL
2. “Per tu” - Amelie
3. “La vida sense tu” - Obrint Pas
4. “Jenifer” - Els Catarres
5. “Dorm” - Vuit

MILLOR WEB

22,1%
17,1%
17%
11,2%
8,4%

1. OBRINT PAS - Coratge
2. La Pegatina - Xapomelön
3. Sopa de Cabra - El retorn
4. Els Catarres - Cançons 2011
5. Antònia Font - Lamparetes

1. WWW.AMELIE.CAT
2. www.elsamicsdelesarts.cat
3. www.lapegatina.com
4. www.obrintpas.com
5. www.elspets.cat

23,2%
14,4%
12,5%
11,5%
8,5%

MILLOR SALA DE CONCERTS

MILLOR PORTADA DE DISC

26,8%
16,4%
13,5%
11,5%
8,8%

1. QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES
+ PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’
24,1%
2. Terratombats
17,3%
3. Miquel Gil
11,0%
4. Folkincats
8,8%
5. Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi 8,7%

21,9%
13,8%
12,2%
12,1%
11,4%

1. APOLO (Barcelona)
2. Stroika (Manresa)
3. Razzmatazz (Barcelona)
4. La Mirona (Salt)
5. Luz de Gas (Barcelona)

24,9%
17,4%
14,4%
10,5%
8,5%
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El millor de l’any

15 DESCOBERTES DES DE L’ESCENA CATALANA
Cansats de llegir i de veure sempre les
mateixes cares fent recomanacions i
crítiques musicals, aquest mes ENDERROCK
presenta un reportatge alternatiu al que
sempre s’ha anomenat The Very Best
of Last Year. En aquest cas, donem la
paraula a músics i productors, poetes
i periodistes, actors i escriptores que
estan al cas de l’actualitat musical i
també gestors culturals, perquè facin
de prescriptors. Volem saber quin afer
musical els va frapar el darrer any: un
disc, un personatge, un clip, una cançó,
una performace... Són les descobertes
musicals de 15 protagonistes de l’escena
cultural catalana. Pren-ne nota!
TEXT: ELISENDA SORIGUERA
FOTOS: ARXIU ENDERROCK

Pere Agramunt

MÚSIC

La Càtedra McCombs

Els que ja em coneixen saben
que m’he fet molt pesat amb el
proselitisme. Molt. Sóc devot
absolut de Cass McCombs (més
enllà del fenomen de ‘fan’), i el
passat 2011 va publicar no un
sinó dos discos, amb totes les
de la llei. El primer, Wit’s End
(Domino), em sembla un dels treballs més
gloriosos que han sortit de terres nordamericanes en els darrers deu anys.
És d’una profunditat i una saviesa
gairebé inaudites en el panorama actual
del rock. Vam tenir la sort de telonejar-lo
amb La Brigada a Barcelona, convidats per
Sones. Més que un plaer, la millor de les càtedres.

Lluís Gavaldà

MÚSIC

Un disc Gran

Coneixia una mica la
música de Senior i el
Cor Brutal per amics
comuns, però el seu
últim disc ha estat la
descoberta de l’any.
Gran (LaCasaCalba,
2011) és un treball
immens que barreja de manera gens

Senior
Qüestió d’actitud
CANTANT

La meua millor descoberta ha estat el darrer àlbum de The Felice Brothers:
Celebration, Florida (Fat Possum, 2011). Tot i que els segueixo des que van
començar i han mantingut una línia ascendent disc rere disc –reconec en Ian
Felice el millor compositor de folk-rock viu–, en este últim treball han trencat
amb tot i han fet una passa de gegant, incorporant una versatilitat instrumental
impressionant, inèdita en la resta del panorama alt-country-americana-folkautor-o-com-vulgues-dir-li arreu del món. Per això mateix no el voràs en cap
llista. S’han avançat a la seua època. Han passat de ser
una mescla pura de The Pogues i The Band
a mesclar eixes dues referències amb els
sons dels huitanta, sense perdre ni un gram
d’autenticitat i qualitat. És el següent pas de
l’evolució del rock, després que Wilco feren
el Yankee Hotel Foxtrot (Nonesuch, 2002).
I ells són els primers de ser conscients de la
transcendència de Celebration, Florida. El cantant
acaba el disc bramant “A la merda les novetats.
A la merda el House of Blues. A la merda la meua
carrera. No em voleu ací”. Actitud!

impostada una cruesa i manca d’artifici musical amb
una vulnerabilitat en les lletres que m’ha arribat
molt. Cançons com “A tremolar” –que es mereixeria
un guardó per al ‘solo de guitarra més incendiari de
l’any’– o “El bon any” m’han fet molt bona companyia
des del hit parade particular que és el reproductor
del cotxe. Estic molt d’acord amb el títol del disc:
és un treball molt gran.

Anna Roig

CANTAUTORA

No pensar en res més
Destaco el CD de Joan Colomo Producto
interior bruto. Vol. 1 (BCore Disc,
2011): Des que li vaig comprar
en el concert que va fer al meu
poble a l’estiu, que no l’he parat
d’escoltar. M’agraden molt les seves
cançons, tant per aquesta crítica tan
desenfadada que fa de les coses com
per les melodies i la producció musical
de les cançons. Bé, de fet crec que,
senzillament, quan l’escolto em sento
bé i no penso gaire en
res més (i això s’ha
d’aprofitar sempre quan
et passa). La meva
cançó preferida és
“Hort mort”, que a més
la canta amb Joan
Pons, de qui també
m’encanta l’últim disc
Vol i dol (BankRobber, 2010).

Maria Coma

CANTAUTORA

Arquitectes del so

No és cap grup ni cançó, però
és fascinant! Instal·lacions,
escultures i arquitectures
sonores amb una estètica molt
ben trobada. Motors, cartrons,
ferro, porexpan, fusta, plàstic.
Ordre i desordre. Lluny, a prop,
dins i fora. Blanc, negre i marró.
Pluja, vent... i el que a cadascú li suggereix. Parlo de
Zimoun: Sound Scuptures & Installations, Sound
Architectures. <www.zimoun.cg>

Marta Salicrú

PERIODISTA

Cançons de salt mortal
Maria Coma ja no era pas cap
desconeguda quan a finals de
l’any passat va gravar Magnòlia
(Amniòtic, 2011). S’havia donat
a conèixer el 2007 amb u_mä,
al costat de Pau Vallvé, i l’any
2009 havia debutat en solitari
amb Linòleum (Amniòtic). Però
ni un disc ni l’altre preparaven per al salt mortal que
significaria Magnòlia, un àlbum basat en el piano,
ric, complex i amb una personalitat pròpia, el més
difícil d’aconseguir. I si ha estat aquesta descoberta,
és perquè Maria Coma s’ha atrevit a descobrir-se
a ella mateixa, per sort per a tots nosaltres.
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Dani Alegret

MÚSIC

Cançons damunt dels avions
Un dels discos que més em van
sorprendre l’any passat és el
de Cocoon: Where the Oceans
End (Barclay-V2, 2010). És
un àlbum fresc i enginyós.
Amb unes melodies senzilles
aconsegueixen submergir-te
en el seu univers peculiar però
alhora pròxim. El primer de Cocoon també és molt
recomanable, i tot i haver-lo descobert a posteriori
puc dir que no em va deixar gens indiferent, amb
un títol tan suggerent i provocador com My Friends
All Died in a Plane Crash (Discograph, 2007). Té
gràcia pensar que el primer cop que el vaig sentir
va ser a dalt d’un avió.

Maika Makovski

Marta Rojals

CANTANT

He estat bastant
desconnectada
de l’actualitat
musical de
l’any passat...
De fet, no em
tiren gaire
les novetats.
Escolto molta música vella –o no
tant–, i els últims mesos me’ls he
passat resseguint sobretot l’etapa
setantera de David Bowie. El que
més he escoltat és Diamond Dogs
(RCA, 1974) i m’agrada sobretot
la cançó “Sweet Thing”.

ACTRIU DE POP RÀPID

L’ànima francesa

Com que vaig tard en tot, especialment en el que
fa a la música, el 2011 vaig descobrir Mishima.
Musicalment, vull dir. El seu nom ja el tenia sentit,
però com que no sóc d’allò que se’n diu modernamoderna, ho anava deixant per un altre dia. La
descoberta es va produir d’una manera que ara
és força habitual: un amic te n’enllaça un Youtube,
el mires, dius ‘caram!’, o en aquest cas ‘caram,
caram!’, i quan al final t’apareixen tot un seguit
d’altres suggeriments youtubescos del mateix
grup –o ara se’n diu banda?– vas encadenant-ne
un darrere l’altre i comences a entendre les coses
que has sentit, o que t’han dit, o que t’han dit que
han sentit. I tu contenta!

Pascal Comelade

Back to 70’s

Anna Bertran

ESCRIPTORA

Els Youtube de Mishima

Aviso que no tinc gaire a veure
amb el personatge de ficció a
Pop ràpid pel que fa a gustos
musicals... De fet, podríem dir
que la Laia i jo som oposades.
Sens dubte la millor descoberta
la vaig viure al novembre. És
un grup del qual havia sentit
alguna coseta, però hi vaig indagar de veritat a la
tornada d’un viatge a París, amb tota la “nostàlgia
postviatge”. Es tracta de Zaz –Zaz (Play On, 2010)–,
barreja de música francesa, jazz, soul i acústica. Si
hagués de dir un tema em quedaria amb “Je veux”.

Josep Pedrals
MÚSIC

El mal ja està fet

La meva descoberta musical de l’any 2011
ha estat el guitarrista de la formació andalusa
Los Delinqüentes, el ‘Ratón’ de Jerez de
la Frontera. El vaig conèixer després de
compartir l’escenari del club Tío Zappa
(a Jerez) amb altres membres del grup,
Diego Cortés i Albert Pla per interpretar
la nostra versió rumbera de “Walk On
the Wild Side” (de Lou Reed). A part
de ser tot un guitarrista fenomenal,
aquest senyor parla del Terremoto de
Jerez i de Howlin’ Wolf amb la mateixa
poesia, i a més considera
que el blues és
l’última forma
humana des
de l’expressió
musical. El mal ja
està fet i estem
totalment d’acord
en aquests
mateixos termes.

Núria
Feliu
Divertits i il·lustrats

CANTANT

Mira, potser ja no estic gaire al dia, però si el que
em demaneu és que us anomeni alguna cosa que
musicalment m’hagi agradat últimament us diré
que el grup Obeses: M’entusiasmen! M’agraden
perquè són diferents i perquè ho fan molt bé,
vénen del món clàssic però alhora són i sonen
moderns. I a més afinen, saben el que
canten... El seu primer disc, titulat
Obesisme il·lustrat (Música Global, 2011),
m’encanta. I si hagués de triar una cançó
d’aquest treball us diria que “El tocador de
senyores” és boníssima. El líder del grup és
el cantant i músic Arnau Tordera, que afina
que t’hi mors! Foten unes filigranes amb
la veu... que són realment al·lucinants!
Fins i tot són capaços d’interpretar el “Dueto
buffo di due gatti” de Rossini!

POETA

Música constreta

Gràcies a les connexions que va
generar una web a partir de la
música que escoltava, vaig anar
a parar fins a un CD que em va
semblar divertidíssim: Rational
Melodies (ARM, 2010) de Tom
Johnson. Un seguit de melodies
senzillíssimes però molt ben
elaborades, escrites a partir d’uns determinats
constrenyiments que s’imposa el mateix compositor.
Aquesta estructuració tan exagerada no suposa
antimusicalitat en mans d’un minimalista de primera
com és Johnson, ans al contrari, la música agafa
un aire simpàtic i alegre que és una exquisidesa
per la seva fina simplicitat.

Anna Cerdà

GESTORA CULTURAL

El Gran del popArb
Així d’‘encentru’, que diríem a
Arbúcies, triaria Senior i El Cor
Brutal. Els coneixia d’abans,
però més aviat ha estat com
un redescobriment. Ja havia
sentit coses de Gran (LaCasa
Calba, 2011), el seu últim disc,
i de l’anterior, però quan el vaig
veure, en solitari, obrint el concert de Mishima al
Palau de la Música, vaig notar una cosa a la panxa.
Poques vegades passa, durant l’any. I el concert que
van fer al popArb 2011 m’ho va confirmar.

Francesc Viladiu

GESTOR CULTURAL

La cobla necessària

El novembre passat vaig tenir
l’oportunitat de poder assistir
al concert de clausura de la 14a
Fira Mediterrània de Manresa,
on el cantautor Roger Mas
s’acompanyava de la Cobla
Sant Jordi. És un projecte que
aporta una nova dimensió al
repertori del solsoní, però que també dóna un nou
impuls de cara a normalitzar la música de cobla en
els repertoris i circuits musicals de casa nostra,
sense grans experiments però d’una manera ben
natural. Molt necessari!

32 / E N D E R RO C K 1 97
**********************************************************************************************************

Wantun
Pop eteri
SÓN DE BLANES I ES DIUEN WANTUN. ES VAN DONAR A
CONÈIXER A TRAVÉS DEL CONCURS SONA 9 I DESPRÉS
VAN DEBUTAR AMB EL DISC ANIMALIA (PICAP, 2010), QUE
ELS VA OBRIR LES PORTES DE L’ESCENA INDIE. ARA HI
TORNEN AMB UNA SEGONA ENTREGA, ANÒNIM X (PICAP,
2012), QUE CONSIDEREN COM UN PRIMER TREBALL DE
MADURESA. EL GRUP HA EVOLUCIONAT I HA FIXAT ARA
ELS ULLS AL MÓN DE L’ELECTRÒNICA PERÒ CONTINUA
MANTENINT EL SEU PUNT DE VISTA PERSONAL.
TEXT: JOAQUIM VILARNAU
FOTO: JUAN MIGUEL MORALES

L’any 2011, després de la publicació del seu primer disc,
Wantun va fer un pas més enllà en el món de la creació.
En aquella ocasió no es van limitar a la música, sinó que
van presentar l’espectacle multidisciplinari Wancub la fi
de la inspiració, en què combinaven teatre, projeccions i
cançons, algunes de ja conegudes i altres del tot inèdites.
L’espectacle s’endinsava en la creació de la banda sonora

vital d’un artista en decadència. Anònim X és l’estació
següent en el trajecte de la banda.
El títol del disc ens remet a la segona cançó del disc,
“Noia X”, la història d’una jove que entra en un xat. Ho
explica el baixista i un dels compositors i lletristes del
grup, Ricard Borrell: “‘Noia X’ és el nom d’usuari generat
automàticament pel xat. Quan entres a un xat i no estàs
registrat, t’atorguen un nom acompanyat d’un número.
El títol vol dir això mateix. Al principi aquest nom et
serveix per preservar el teu anonimat, però quan vols
marxar i t’acomiades dels altres participants t’adones
que no els pots dir ‘ja parlarem un altre dia’ perquè el
proper dia cadascú tindrà un nom diferent”.
El treball s’obre amb una peça anomenada “In Aether”
i es tanca amb “Out Aether”, dues cançons que es
desmarquen del disc tant pel que fa al títol, en anglès
i repetint paraula, com en el contingut. L’èter és el cinquè
element de la física clàssica després de terra, aigua,
aire i foc. Aquests quatre elements bàsics són els que
es podien trobar a la terra, i en canvi l’èter omplia el món
supralunar. Etimològicament, és el mot que dóna origen
a les coses etèries. “La primera cançó és conseqüència
directa de l’obra de teatre que vam fer i és la cançó més
conceptual del disc. No per la música sinó per la lletra.
Diu que no sabem on som, estem perduts.”
Si prenem Animalia com a referència, veurem que el
grup ha evolucionat cap al món de l’electrònica. El nou
àlbum és més electrònic i menys guitarrer que el seu

predecessor. “No és que ens haguem tornat electrònics;
ja hi havia una referència al disc anterior, per exemple
a l’última cançó, ‘Dilluns nit’. Simplement hem volgut
experimentar. No ens interessava tornar a fer el mateix
que havíem fet i aquesta vegada hem volgut caminar
cap aquí. En el futur ho seguirem fent? No ho sé. No
sé si aprofundirem en l’electrònica o si serà més orgànic.
El que és segur és que serà un disc en el qual seguirem
investigant musicalment, interessant-nos per altres
coses i passant-nos-ho bé.”

“Ens hem deixat endur per
la sonoritat de Sidonie, que
ja havien gravat a l’estudi”
Sigui com sigui, el CD Anònim X presenta onze cançons,
la majoria inscrites en aquesta nova òrbita electrònica,
encara que també en trobem alguna que ens recorda
l’etapa anterior de la banda. El disc s’ha enregistrat de
nou als Blind Records, a Barcelona, just després que
Sidonie passés pels mateixos estudis. Això ha influenciat
de forma directa en el perfum del nou treball de Wantun:
“Ells havien investigat molt en determinats sons i els
tècnics encara portaven aquest xip posat. Ens vam
deixar endur per aquesta sonoritat. Nosaltres ja teníem
clar que el que volíem fer s’acostava al pop electrònic,
però els matisos els vam posar a l’estudi de gravació”.
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The
Seihos
Bons jans
THE SEIHOS ÉS UN QUARTET POP NASCUT EN PARAL·LEL
A MANEL –AMB QUI COMPARTEIX EL BAIXISTA MARTÍ
MAYMÓ– A L’INSTITUT COSTA I LLOBERA DE BARCELONA,
AUTÈNTICA FACTORIA DE TALENTS CULTURALS I MUSICALS.
EL GRUP HA PUBLICAT EL SEU SEGON DISC, 2 (WARNER
2011), ON APROFUNDEIX EN SONS AFRICANS I TROPICALS,
SENSE DEIXAR DE BANDA LES MELODIES I HARMONIES
QUE L’HAN CARACTERITZAT EN LA SEVA TRAJECTÒRIA.
EN JAPONÈS SEIHO VOL DIR JAN, QUALIFICATIU QUE ES
PODRIA APLICAR TRANQUIL·LAMENT A AQUESTA COLLA
D’AMICS APASSIONATS PEL POP. EL 14 D’ABRIL ACTUEN
A L’ÚLTIM CONCERT DEL CICLE BANDAUTORS AL PALAU,
AMB LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA D’ENDERROCK.
TEXT: FERRAN AMADO
FOTO: MONTSE MARTÍN

ENDERROCK: Sou un grup de cançons pop farcides de
bones harmonies i melodies, com ja vau demostrar al
vostre primer disc. Al segon heu aprofundit cap a sons
més tropicals i africans. Per què?
GUILLEM HARO (cantant i guitarra): Per diverses raons.
Sempre ens ha agradat mirar de combinar gèneres i
buscar la varietat estilística. Vam tenir la gran sort de

conèixer el baixista de jazz moçambiquès Childo Tomàs
i ens va fascinar el seu ritme i la particular manera que
té d’entendre la música i d’interpretar-la.
EDR: També hi han col·laborat el percussionista Marcel
Tianan i la cantant Anita Zengeza. Què us han aportat?
G.H: Ha estat una sort i un gran plaer poder treballar amb
ells. Als temes en què han col·laborat hem aconseguit
acostar-nos realment a la música africana, d’una manera
que no hauríem sabut fer pel nostre compte. Ara toca
defensar-ho sols en directe. Ens hem hagut de posar
les piles, i d’ells hem après moltes coses.

“Vam muntar el grup després
de veure Guillem Gisbert i
Roger Padilla amb Txapala”
EDR: Al disc us apropeu al so de Johnny Clegg, Paul
Simon, Vampire Weekend... Són referents principals?
G.H: Fa temps que ens fascina el disc Graceland (Warner,
1986) de Paul Simon. I des que vam descobrir Vampire
Weekend que és un grup que ens encanta, i és gairebé
innegable que ens han influenciat. Però també escoltem
cantants africans com Louis Mhlanga o Fela Kuti. Hem
buscat un so autènticament africà, no tan passat pel
filtre d’Occident.
EDR: Podríem dir que el vostre segon disc significa una
evolució natural en el so de The Seihos?
G.H: Després de tants anys tocant junts, és renovar-se
o morir. És una qüestió personal. Busquem reptes per
passar-nos-ho millor nosaltres mateixos, i quan ho
aconseguim, això es transmet i el públic ho nota.

EDR: De tota manera, escoltant la vostra música és ben
clar que veniu de l’escola Beatles i Beach Boys.
G.H: I tant! Quan vam començar versionàvem els seus
temes per tal de millorar les harmonies vocals. Si has
d’aprendre d’algú, aprèn dels millors.
EDR: Fa deu anys que toqueu junts en un grup que va
néixer al mateix institut que Manel. Que té el Costa i
Llobera que en surten músics amb tant de talent?
G.H: A més de músics, també n’han sortit molt bons
actors. Cada any s’hi munta un festival per Nadal amb
actuacions dels alumnes i tothom hi participa. Recordo
que vam decidir muntar aquest grup i aprendre a tocar
després de veure l’actuació de Txapala, el primer grup
de Guillem Gisbert i Roger Padilla de Manel.
EDR: El pop cantat en català està en un moment dolç.
Sobta que vosaltres continueu explicant les vostres
històries en anglès. Pot ser que les vostres properes
cançons siguin en català, com han fet altres grups?
G.H: Cantem en anglès perquè ens surt així mateix i és
la música que hem mamat. Alguna vegada hem provat
de cantar en català, però la gent em retreia que imitava
en Lluís Gavaldà (Els Pets). Hem fet intents, però estem
tan acostumats a l’anglès que se’ns fa estrany.
EDR: I què expliquen les vostres cançons?
G.H: Diria que transmeten bon rotllo, que és el que
intentem aportar als directes. Algunes lletres són un
collage d’imatges, a l’estil de lletristes que ens han
inspirat, com Bob Dylan o Beck.
EDR: El 14 d’abril tanqueu el cicle BandAutors al Petit
Palau. Serà un concert especial per a The Seihos?
G.H: Sí, perquè per primera vegada portarem a l’escenari
tots els músics que han col·laborat als nostres discos.
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Roger Mas &
Cobla Sant Jordi

La quietud de les pedres i l’eco del passat
CUINAR A FOC LENT. AQUEST ÉS EL GRAN SECRET PERQUÈ
L’AMALGAMA ENTRE LA CANÇÓ D’AUTOR I LA COBLA HAGI
QUALLAT TAN BÉ. EL PRIMER TASTET VA SER AL CICLE
‘BANDAUTORS AL PETIT PALAU’ (ABRIL 2011) I DESPRÉS EL
GRAN BANQUET A LA FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
(AL SETEMBRE). EL RESULTAT DE LA BONA COMBINACIÓ
ES POT DEGUSTAR AL DISC ROGER MAS I LA COBLA SANT
JORDI (SANT JORDI PRODUCCIONS / SATÉLITE K, 2012),
ENREGISTRAT EN DIRECTE EL 28, 29 I 30 DE DESEMBRE
A SOLSONA I QUE ES PRESENTARÀ EL 23 DE MARÇ A
L’AUDITORI DE BARCELONA. A MÉS, AL DISC S’HI ‘AMAGA’
UNA OBRA DE L’ARTISTA PEREJAUME: “M’AGRADA PERQUÈ
ESTÀ PER SOBRE DEL BÉ I DEL MAL”, ADMET SOMRIENT
MAS. DES DE L’EXCEL·LENT LES CANÇONS TEL·LÚRIQUES
(K. INDUSTRIA, 2008) QUE NO ESCOLTÀVEM UN ROGER
MAS TAN GRAN, MADUR I SATISFET.
TEXT: ELISENDA SORIGUERA
FOTOS: JUAN MIGUEL MORALES

Ens entaulem amb el cantautor Roger Mas i el portaveu
i tible de la Cobla Sant Jordi (guardonada amb el Premi
Ciutat de Barcelona), Oriol Gibert, per viatjar en el temps
i descobrir com, quan i on va néixer aquesta història
d’amor. Comença el joc sentimental: volem saber qui va
tirar primer la canya, si els vents o les cordes. “Ha estat
molt lent perquè jo sóc de tempos molt lents. Va ser a
través d’en Pep Moliner (fiscorn de la Sant Jordi), que va
venir a tocar amb en Josep ‘Pinyu’ Martí (bateria) i en
Xavier Guitó (piano) abans d’enregistrar Les cançons
tel·lúriques, ja fa uns quants anys. Tots coneixen la
meva passió per la cobla, tant per qüestions de gust
personal com de tradició familiar”, recorda Mas.
La seva fascinació per la cobla neix de la irracionalitat
dels records d’infància, però creix exponencialment en
la mesura que es fa realitat aquest projecte. El punt de
partida són uns records de festa major dotats d’una

força imparable: “A Barcelona i Girona es ballen sardanes
contínuament, però d’on sóc jo –al Solsonès– sonen
exclusivament quan fa bon temps i al voltant d’alguna
festivitat. És la formació que toca als balls de gegants
i del drac de la Festa Major. A més, el meu avi tocava la
tenora! Quan sento el so de la cobla, inevitablement
penso que fa bon temps i fins i tot sento l’olor de pólvora
als carrers”, diu Roger Mas, que segueix rememorant:
“Em recorda sobretot l’hora d’havent dinat. La gent gran
feia la sobretaula de festa major, i els petits sortíem al
carrer avorrits d’aguantar, i hi havia les pellofes dels
fuets i restes de pólvora. Les sardanes encara havien
d’arribar. De fet, la cobla em recorda un moment de
silenci... Té lògica, perquè és la reverberació que m’ha
quedat a dins, després del soroll, la música i la cridòria.
És aquell moment tan íntim de quietud en què les pedres
encara respiren i reverbera l’eco del que ha passat”.

Als meus concerts sempre hi ha una cançó en la qual
surto de l’escenari i me’n vaig als camerinos a fer una
descompressió. Amb Les cançons tel·lúriques era ‘La
Lluna’, després va ser ‘Bolígrafs, naus, rodes’ del disc
A la casa d’enlloc (Satélite K, 2010), i en aquest amb
la Cobla Sant Jordi és ‘La muixeranga’... que és la millor
sortida d’escenari!”.
El nou disc, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, inclou una
nova versió d’aquesta popular cançó valenciana, on
sonen simultàniament tres himnes dels Països Catalans,
més el d’Occitània: “Són superposicions de músiques
que són diferents, però si vas a buscar les arrels de
les diferents parts de la tradició catalana-valencianabalear, t’adones que tot encaixa. Al final, hi ha una sola
cançó que desemboca en totes les altres, veus que
‘La muixeranga’ o ‘La balanguera’ són fruits del mateix
arbre”, assevera Oriol Gibert.

“Mai no havíem trempat
d’aquesta manera:
ni assajant, ni tocant”

UN ALUMNE AVANTATJAT Roger Mas exhibeix tots els seus
coneixements sobre l’univers de la cobla entre pregunta
i resposta, potser per enlluernar la seva parella de fet,
la Sant Jordi. O ja venia d’abans, aquesta sapiència?
“Comparat amb la gent amb la qual em movia en sabia
molt, de cobla, però un cop he aterrat aquí, he descobert
que no en tenia pas ni idea! Constantment descobreixo
coses i nou material. És un no parar”, reconeix Mas.
Cita una versió de “La muixeranga” d’un tal Serra, i el
tiblaire s’hi afegeix per continuar amb la lliçó: “A la cobla
hi ha tradició d’autor, i també hi ha versions d’aquests
himnes. ‘La muixeranga d’Algemesí’ té una versió escrita
pel mestre empordanès Joaquim Serra, que és realment
impressionant, perquè té un domini de la instrumentació
i de l’instrument que per nosaltres sempre és un plaer
tocar-la i sentir-la”. Amb tot, no és la que sona al disc:
“Hem triat una versió més senzilla, perquè hem volgut
agafar-ne una de més popular, més primitiva i propera
a l’original, i poder fer el joc d’afegir-hi les melodies dels
altres himnes. Però si podeu, escolteu la seva versió per
a dues cobles!”, recomana un Roger Mas al·lucinat.

Continuem endavant en la cronologia d’aquest afer tan
romàntic. La història de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
ja s’intuïa, tal com apunta Gibert: “Als discos d’en Roger
ja hi havia la tenora i el fiscorn. L’apropament hi era, tot i
que no amb la formació sencera. S’anava coent a poc
a poc”. Asseguren que el ritme lent no és un defecte,
sinó que el que anaven fent ho requeria, perquè volien
sentir-se plenament identificats amb el projecte. I sembla
que ho han aconseguit: “Per la meva part i la dels meus
músics –diu Mas– puc dir que no havíem trempat mai
d’aquesta manera: ni assajant, ni tocant, ni anant amunt
i avall, com quan toquem tots. I nosaltres tradicionalment
ja ens ho passem molt bé [SOMRIU]. Quan vas a tocar sol,
estàs una hora carregant tota la tensió, portes tot el pes.
Com més gent hi ha, més joc es dóna, i mentrestant
agafes força perquè pots reposar, t’estan alimentant.
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I la lliçó continua... “També hi ha ‘El testament d’Amèlia’
de Joan Lamote de Grignon, que em va portar a escoltar
la integral de pare i fill, Joan i Ricard Lamote de Grignon,
i vaig flipar... això serà difícilment superable!”, admet
Mas. I Gibert el reconeix com un alumne avantatjat: “El
Noucentisme és el període més fructífer i segurament
on la cobla assoleix més qualitat artística: des dels
primers anys del segle XX i fins a la Guerra Civil, que ho
estronca tot. D’aquesta època hi ha compositors com
Eduard Toldrà, Juli Garreta, Joaquim Serra, el seu pare

Josep Serra, els Lamote... Són una colla de gent amb
formació acadèmica, i que a més d’escriure per a quartet
de corda o orquestra, escriuen per a cobla. És el període
clàssic de la cobla. Són uns grans desconeguts per a
molta gent, que la Cobla Sant Jordi reivindica sense
perdre la nostra personalitat. Ens agrada molt sortir de
la forma sardana i del que la gent entén per cobla, però
també ens estimem molt els nostres grans clàssics.”
La Cobla Sant Jordi juga a moltes lligues: fer ballar els
diumenges, tocar amb Pascal Comelade i Niño Josele o

gravar discos recordant els compositors clàssics. Sembla
que poden amb tot. I ara han assolit una nova fita: “Ni
la Sant Jordi ni Roger Mas teníem cap disc en directe,
era un repte per a totes dues formacions; va sorgir
en veure que la resposta havia estat acollonant, i a
nosaltres ens alimenta tenir públic”, considera Oriol
Gibert. L’experiència els va dur a enregistrar el disc al
Teatre Comarcal de Solsona –el 28, 29 i 30 de desembre
amb un ple absolut–, on “s’estimen molt en Roger i ens
van posar totes les facilitats”, afegeix. Es respira amor.
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CINC CÈNTIMS
–
LA BANDA DE ROGER MAS:
Arcadi Marcet (baix elèctric i contrabaix),
Josep ‘Pinyu’ Martí (bateria i percussions)
i Xavier Guitó (piano i veus).
–
LA COBLA SANT JORDI:
Xavier Torrent (flabiol i tamborí), Oriol Gibert i
Marc Timón (tibles), Enric Ortí i Josep Antoni
Sánchez (tenores), Carlos Herruz i Timi
Rodríguez (trompetes), Isi López (trombó),
Miquel Àngel López (fiscorn i cants
harmònics), Pep Moliner (fiscorn, tuba i cants
harmònics) i Joan Druguet (contrabaix).
–
+ QUARTET DE CORDA BROSSA:
A “Amore che vieni, amore che vai”:
Aleix Puig i Pere Bartolomé (violins),
Imma Lluch (viola) i Quico Pugès (violoncel).

REPERTORI EMOCIONAL Roger Mas sempre ha defensat
el significat popular de la cançó, que ell però intenta
elevar a un nivell més elevat. En aquesta ocasió, els
arranjaments –obra del seu còmplice Xavier Guitó– i
l’harmonització han estat volgudament tradicionals.
El repertori segueix aquesta línia, excepte amb el ja
esmentat “El testament d’Amèlia”: “Tot i ser molt més
complex, hi quadra perquè harmònicament té un punt
medieval que enllaça amb l’estètica de la resta del disc
–afirma Mas–. Estic enganxat a aquesta cançó! És gran!

He plorat durant les mescles: me la van posar de dalt a
baix per veure si estava bé i...” [LI SALTEN LES LLÀGRIMES].
En el repertori comparteixen protagonisme les cançons
de la trajectòria del cantautor (“Michela”, “Oda a Francesc
Pujols”, “Caminant”, “L’home i l’elefant”) i les versions.
De temes inèdits n’hi ha quatre: dues peces de Guitó
“El rei dels núvols” i “El vals de la Ginesta” (en honor a
un bar de Berga, amb lletra de Jordi Cussà); la cançó
“Emboscat” que Roger Mas va compondre i gravar amb
guitarra per al documental Emboscats, història d’una
geografia secreta (Canal 33), i una adaptació de Maria
Mercè-Marçal, “Si el mar tingués baranes” (que només
va tocar en directe al lliurament dels Premis d’Honor de
les Lletres Catalanes del 2007).
Les dues cançons que han donat peu al concepte de la
fusió de cobla i cançó són “El dolor de la bellesa” i “Oda
a Francesc Pujols”. “Per a mi compondre expressament
ha estat missió impossible, no me n’he sortit –confessa
Mas–, però aquest vestit és tan gran, amb tanta gent,
que ens donava un munt de possibilitats. Per què havia
de fer un altre disc de cançonetes? Feia temps que volia
cantar “L’àliga negra” i altres versions que em ‘posen’.
Podia fer amb un disc de versions amb banda, però això
ho pot fer tothom a qualsevol lloc del planeta. Ho podia
gravar amb una big band, però també n’hi ha arreu...
Ho he fet amb una cobla perquè és una formació que
m’estimo i que és única. Havia de posar-hi el millor de
mi, d’aquesta manera la sensació de novetat i d’inèdit
era secundària”, indica amb passió el solsoní.

“Si Frank Sinatra cantava
amb una big band, Roger
Mas ho fa amb una cobla”
Durant tota la conversa es respira la sensació que el
cantautor està més eufòric que mai: “M’ho he passat
tan, tan, tan bé!”, assegura. Li preguntem clar: més bé
que mai? “Més que mai! Vaig gravar el primer disc amb
Luis Paniagua... Quan era hippy potser sí que m’ho havia
passat tan bé, amb les mescles de Casafont (Picap,
1999) i amb Les flors del somni (Picap, 1997). En els
dos primers treballs, però, era conscient de les meves
limitacions. Sabia que aquelles cançons estaven mal
acabades i que desafinava, que era brut i barroer, però
flipava amb l’emoció. Em semblava que tenia coses a
dir i estava molt emocionat de dir-les i ja trempava, igual
o més que ara. Això era fa deu anys, i des de llavors que
no m’ho havia passat tan bé! No és per desmerèixer
res, però ara tinc la sensació d’estar en una història en
què els errors, les coses barroeres, són mínimes. I les
has de vigilar, però són molt petites. Perquè han passat
els anys, i perquè la Cobla Sant Jordi i la meva banda
són molt bons músics; jo no tant, però he après a cantar
una mica millor. Tinc la sensació que estic fent alguna
cosa molt grossa i em sento molt ben acompanyat, res
a veure amb la sensació de solitud dels primers anys.

A més, estic convençut que ens agrada a nosaltres i li
agrada a la gent”, assevera. I segueix repassant: “Més
endavant, l’àlbum Dp (K. Industria Cultural, 2003) també
el vaig disfrutar molt, gravant-lo a casa. I Les cançons
tel·lúriques va ser una bola de neu, un disc que em va
cansar molt, vaig acabar malalt. Però recordo que no
n’esperava res, no hi havia expectativa... tot i que va
anar molt bé. Ara, amb el nou projecte amb la cobla sí
ens la fotrem perquè n’esperem uns bons resultats!”,
somriu un valent Roger Mas.
CANÇÓ & COBLA “Roger Mas i la Cobla Sant Jordi no és un
disc de sardanes pel que fa al tractament sonor. És la
unió de la cançó i la cobla, i a més hi ha sardanes. Hi ha
molts moments en què la cobla està per davant com a
formació, però és un disc de cançó i això és el que dóna
la raó al repertori, la tria i la mescla... Igual que Frank
Sinatra cantava amb una big band, Roger Mas ho fa amb
una cobla. Quasi sempre que hem sentit la cobla en un
disc, està gravada i mesclada intentant transmetre i
reflectir com sona de manera natural. En aquest disc és
diferent: els fiscorns ja no són a la dreta, els tibles van
amunt i avall, el flabiol és a Sant Quintí! Lo principal
és la cançó i la història que explica. Fem ‘El testament
d’Amèlia’ i ‘El rei dels núvols’ com a sardanes en què
intentem respectar el so, però ‘L’home elefant’ entra amb
un braç de metalls que al disc no sonen com a la plaça.
Tenen un tractament com un disc d’Amy Winehouse, tot
i que allà sí que són exagerats! Hem fet una producció
natural, però amb unes relacions determinades.”
Les versions són variades: hi trobem “Amore che vieni,
amore che vai” de Fabrizio de André, la “Negra sombra”
de Rosalía de Castro, “L’aigle noir” de Barbara, “La bien
pagá” –una copla interpretada amb cobla!– o “Haika
Mutil” de Mikel Laboa: “Imagina’t si estic content, que
faig el que em dóna la gana i tothom està content! –diu
Mas, i continua:– Estic tan agraït... de veritat! Per part
meva, agraeixo molt a la cobla la seva generositat i la
disposició, perquè pots fer projectes on la gent s’impliqui,
però en aquest també hi veus les ganes!”.
I el seu amor es veu correspost: “Hi ha hagut una gran
implicació per les dues parts que a mi m’ha sorprès i
agradat molt, perquè tots treballem amb la mateixa idea.
De vegades fas col·laboracions que estan molt bé en el
pla artístic, però no deixa de ser una trobada puntual.
Aquesta és una altra història, que ha anat creixent, i
cada vegada ens agradem més”, afegeix Gibert. I el
romanç no s’acaba: “Quan estem tots junts, fem molta
ràbia, eh? Ens trobem tots tan guapos! El tercer dia de
concert, a camerinos pensava… tan bon rollo no pot
ser!”, etziba Roger Mas. Ho fa mentre comenta que
ha vist les gravacions del concert i ha rigut molt: “M’he
adonat que durant el concert la cobla balla! Fan conya
tota l’estona! I jo d’esquena… Està passant tot això i
jo ni me n’assabento! [RIU] Res, que estem encantats
de coneixe’ns... però no ho diguis, que ens faria quedar
malament”. No ho direm, però es veu i es nota.
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Marcel
Cranc
Gent que camina

EL MÚSIC MALLORQUÍ MIQUEL VICENSASTRE, O EL QUE
ÉS EL MATEIX, MARCEL CRANC, ENS TÉ MASSA BEN
ACOSTUMATS. ELS SEUS DISCOS SEMPRE SÓN PETITES
ORBRES D’ORFEBRERIA POP, JA NAVEGUIN PER CAMINS
ELECTRÒNICS, COM ARA (PRIMEROS PASITOS, 2008),
O HO FACIN PER VIES ACÚSTIQUES BEN A PROP DEL
FOLK, COM EL SEU PASSAT IMAGINA (PRIMEROS PASITOS,
2010). ARA MARCEL CRANC PRESENTA U (MUSIC BUS,
2012), UN QUART DISC QUE EL COMPOSITOR I CANTANT
ILLENC DEFINEIX COM “UN NOU COMENÇAMENT”, I QUE
RECULL TOTS ELS ELEMENTS QUE HAN CONVERTIT LA
SEVA PROPOSTA EN UNA DELICADESA SONORA PER ALS
PALADARS MÉS EXIGENTS. CANÇONS MARCADES PER UNA
INTENSA ÀNSIA DE VIURE, UN CARPE DIEM ETERN.
TEXT: ROGER PALÀ
FOTO: JUAN MIGUEL MORALES
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CINC CÈNTIMS
–
EL SALT AL CONTINENT:
Després d’haver debutat amb el disc Animal
fràgil (2006), publicat per segell illenc Blau,
i d’haver editat dos discos amb la companyia
mallorquina Primeros Pasitos, Marcel Cranc
fa el salt al continent i publica U amb Music
Bus, segell i management de grups com
Love of Lesbian o Delafé y las Flores Azules.
–
PRODUCCIÓ 100% MALLORQUINA:
U ha estat íntegrament enregistrat
a Calma Estudis, a Manacor, i l’ha produït
el músic i compositor Josep Umbria.
–
A INTERNET:
<www.marcelcranc.com>.

U havia de ser inicialment un EP amb el qual Marcel
Cranc havia d’obrir la seva nova etapa amb el segell i
management barceloní Music Bus, després de dos discos
amb la discogràfica illenca Primeros Pasitos. L’EP s’havia
de titular Fobos i Deimos, el noms dels satèl·lits de Mart
i, en la mitologia grega, els dos fills d’Ares, el déu de la
guerra, representants del pànic i el terror. Com ha acabat
evolucionant tot plegat fins a esdevenir un disc com U,
plagat de cançons d’amor? “Tot evoluciona. Vam entrar
a l’estudi amb la intenció de fer un EP conceptual al
voltant de la idea de l’odi i la guerra. Però quan vam
començar a treballar-ho ens vam adonar que els temes
podien acabar donant forma a un disc sencer.”
U és una lletra que per a Marcel Cranc representa “un
nou començament”, però també més coses: “El disc
beu molt de l’estètica dels films de ciència-ficció dels
anys setanta i vuitanta. Algunes atmosferes estan
inspirades en pel·lícules com THX 1138, de George
Lucas, que presenten un futur asèptic i fosc. Com que
és un títol format per xifres i lletres, a l’hora de decidir
com batejàvem el disc vam triar una lletra que també és
un número: u”. El concepte futurista impregna també
el disseny gràfic del disc, on la lletra ‘u’ es transforma
en dos gratacels d’una ciutat de ciència-ficció.
En què es concreta la nova etapa de Marcel Cranc?
“Després d’un primer disc experimental, un de segon
més en clau de cantautor i el tercer molt folk, ara em
venia de gust fer un treball que tingués presents totes
les facetes del meu so.” U, doncs, incorpora el vessant
electrònic dels primers discos de Vicensastre, però està
ple de cançons d’instrumentació bàsica: baix, bateria i
guitarra acústica són habituals en temes com “Fugaç” o
“Espiral”. “Hi ha més teclats i sintetitzadors amb un
punt vintage. En altres discos també n’hi havia, però
aquí són més presents i de vegades substitueixen les
guitarres elèctriques”, apunta. Miquel Vicensastre no
volia repetir-se: “Era fàcil tornar a fer un àlbum com
Imagina, de perfil més acústic. Volia fer un pas més i
experimentar amb sonoritats noves”.
Les cançons de Marcel Cranc sempre tenen un punt
oníric. “Hi ha qui diu que un músic només fa una lletra
en tota la seva vida, i les cançons són variacions. Crec
que és el meu cas. Puc haver fet moltes cançons però
el tema és un: gent que camina, que va endavant, que
intenta trobar-se a si mateix a través de l’amor i de la
comunicació amb els altres.” Vicensastre el defineix
com “un disc ple de cançons molt visuals, pràcticament
fragments de pel·lícules, i carregat d’interconnexions
entre cançons, que s’expliquen les unes a les altres”.

“Ingravitat”, “Efímer” o “Fugaç” són els títols d’algunes
peces. Vivim en un món massa poc sòlid, on tot passa
molt ràpid i res roman? “Sí. En aquesta vida tot és molt
breu. Convé tenir els sentits al cent per cent, gaudir
cada dia de viure i estimar cada cop com si fos el primer.”

“Un músic només fa una
lletra en tota la seva vida:
les cançons són variacions”
Cranc admet que el concepte és “totalment hippy”: “De
fet, quan escolto algunes de les cançons m’imagino
una horabaixa fora vila i un sol fantàstic”. El músic diu
que vol escriure “sobre coses que em facin sentir que el
món és millor”: “Potser la crisi o aspectes més polítics
poden ser-hi com a rerefons, però no són mai el tema
principal, que és l’amor i la convivència”. També hi ha
un component eròtic important. El sexe és un element
inspirador? “Sense erotisme no hi hauria bellesa. És
un recurs que empro habitualment, potser en aquest
disc de manera més explícita i directa; això sí, sempre
fugint de la pornografia. Però sí, hi ha cançons que
parlen purament de sexe, tot i que musicalment no
tinguin a veure amb Jane Birkin o Serge Gainsbourg,
que són els referents que et vénen al cap amb aquesta
mena de temàtiques.”
RETORN CAP A L’ORIGEN
El cranc és un animal que camina cap enrere, i potser
per això Marcel Cranc explica que les seves cançons
són en realitat un “retorn cap a l’origen”: “És un procés
llarg, però molt simbòlic. Tornar a ser un nen, veure el
món amb ulls nous i tenir les ganes de provar-ho tot”.
I què vol provar després de quatre discos? “No hi ha
cap objectiu al marge de presentar aquest disc i fer-ho
el màxim de bé. No em preocupa fins on puc arribar o
si a la gent li agradarà més o menys. Això és una cosa
que et planteges quan tens 20 anys, no ara.” Miquel
Vicensastre considera que, des del seu punt de vista,
les cançons de Marcel Cranc són “música curativa”:
“M’agrada pensar que no hi ha música bona o dolenta,
sinó música que cura i música que no. Les cançons
m’han servit per espantar molts fantasmes i dimonis, són
sanadores en un sentit més xamànic que terapèutic.
Cada cop que algú s’acosta i em diu ‘gràcies per aquest
disc’, ‘m’encanta aquesta cançó’ o ‘m’ha agradat molt
el concert’ es produeix un intercanvi medicinal. Amb
això ja estic satisfet”.
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Ix!
Català
a l’atac!

IMMERSIÓ (GAT RECORDS, 2012) ÉS EL TERCER DISC DELS
SABADELLENCS IX!, UN TREBALL QUE MARCA DISTÀNCIES
AMB EL SEU PREDECESSOR PERQUÈ EL CONSIDEREN
MÉS ROCKER, ACCELERAT I OPTIMISTA. EL LLETRISTA I
CANTANT, DAVID MULLOR, MANIFESTA EL SEU COMPROMÍS
AMB LA LLENGUA I LA CULTURA DEL PAÍS A TRAVÉS DE
LLETRES MÉS ELABORADES I LLUMINOSES.
TEXT: JOAQUIM VILARNAU
FOTO: JUAN MIQUEL MORALES

ENDERROCK: El títol del disc és especialment contundent:
Immersió. A què es refereix?
DAVID MULLOR: És per fotre canya perquè es refereix a
la immersió lingüística. Estàvem fent el disc, escrivint
cançons, decidint títols i tot plegat quan va sorgir la
polèmica sobre l’escola en català. No tenim un gran
impacte però sí que circulem per diferents canals. Vam
pensar que titulant el disc Immersió, cada vegada que
algú en parlés per la ràdio seria una manera de recordar
que tenim un tema pendent i que aquí no es rendeix ni
Cristo. Les coses van cap a pitjor a un ritme acollonant
i tothom ha de dir-hi la seva. Jo em refio d’algú que es
mulli a donar una opinió i a dir les coses pel seu nom.
Ja estic cansat dels que diuen ‘jo penso això però m’ho
callo’. Ho vaig proposar al grup i va ser molt fàcil.
EDR: Això vol dir que l’artista ha d’estar compromès
des d’un punt de vista ètic?
D.M: Totes les persones han d’estar compromeses amb
el que creuen. Portem una dinàmica forta i pinta que ens
donaran pel sac amb moltíssimes coses. Si no tenim clar
què pensem i no diem res estem deixant propagar tots
aquests efectes. Tenim altres problemes que no són la
llengua catalana, però nosaltres en som practicants:
fem cultura en català assumint que la música en català
l’escolten només un determinat tipus de persones i que
les nostres fronteres d’acció cultural queden reduïdes
al nostre territori. Si a més ens desprestigien la matèria
primera que és el català ja podem plegar.
EDR: Parlem del vostre tercer disc. Cap on va Ix!?
D.M: Hem volgut provocar unes quantes coses i encara
hem de veure si ens n’hem sortit del tot. Hem fet un

disc més ràpid. Hi ha una cançó lenta i el comiat, però
la resta són molt més accelerades. Ens va semblar que
fèiem massa cançons lentes, que eren molt boniques,
però nosaltres som un grup de rock i ho havíem de deixar
clar. Hem volgut que siguin cançons més alegres i
vitals. I la gran diferència és que ara ens ha sortit un
disc més fred, més lluminós i més ràpid, i tocar això
en directe ha de ser molt més divertit. Ara ja tenim
un repertori de tres discos i als concerts hi podrem
alternar aquestes cançons ràpides i alegres, cosa que
ens permetrà aixecar el directe.
EDR: Això vol dir que heu enregistrat el disc pensant
en els directes?
D.M: Als directes hi haurà temes dels tres discos, farem
alguns retocs, però serem molt fidels a les cançons.
Som un grup que en concert millorem molt i entenem
que no hem d’arranjar molt les peces originals. Al disc
han quedat bé però sobre l’escenari quedaran millor.
Els discos són excuses per sortir a treballar: et tanques
un temps, compons cançons, fas una tria, les poleixes,
les graves, les planxes… però en veritat són excuses
per fer els directes que és el que ens agrada.

“Les paraules donen una
sonoritat especial per al
bon acabat d’una cançó”
EDR: Ens han sorprès especialment les lletres…
D.M: Em vaig proposar que les lletres fossin lluminoses,
perquè de vegades em poso a escriure i surt el que
surt. Fins ara no m’hi havia mirat tant. Normalment em
quedaven més fosques. Aquest cop em vaig proposar
que, després de discos amb lletres fosques, ja tocava
aixecar el llistó de l’alegria. En el fons és tal com ens
sentim. Estem contents!
EDR: Per exemple, “Tot és un” és un bon exemple d’una
lletra treballada i elaborada en profunditat.
D.M: Aquesta cançó assegura que tot és un: el yin i el
yang, el negre i el blanc, l’alegria i la tristesa, la sort i
la desgràcia… A la primera estrofa anem dient totes
les coses meravelloses que hi ha en aquest món, tot
el que ens omple de vida, i a la segona parlem de les
coses que són un embolic i aquí hi posem els polítics,
les seves mentides i totes aquestes mandangues. En
el fons tot és un, perquè vivim totes dues coses i la
nostra vida depèn del que cadascú triï.

EDR: Però es diu d’una manera determinada, no són
paraules que han sortit a raig.
D.M: És que no componc les cançons, sinó que ja vénen
fetes pels altres components. Aleshores, quan m’arriba
el treball tan elaborat, tan produït i tan clar, jo em prenc
la veu com un vernís, com l’últim instrument que s’hi
posa. Per això és important triar una sonoritat especial,
perquè la cançó tingui un bon acabat. I això t’ho donen
les paraules. No vull donar tota la importància al discurs
narratiu. Agafo l’estètica i la sonoritat d’algunes paraules
com a referència per acabar de donar-hi aquest vernís
i que soni bé. Llavors a dins cal buscar-hi el discurs. Per
sort a la poesia tot s’hi val i totes les interpretacions de
la gent són bones… A mi m’està bé que cadascú agafi
una lletra i entengui una cosa diferent de la que plantejo
jo. Endavant! I si m’ho vol explicar encara riurem tots.
EDR: T’arriba algun tipus d’indicació: ‘Això hauria de ser
una cançó d’amor’ o ‘aquí hi veig un tema èpic’?
D.M: A mi em porten les cançons quan ja apunten en una
direcció. Les sonoritats estan més o menys triades.
Després jo hi poso les lletres i s’acaben d’estructurar, és
a dir, de definir el que són estrofes i tornades. Les
músiques pràcticament ja et diuen si és una cançó trista
o alegre, ràpida o lenta, si serà una cançó amb molts
canvis… A cada tema hi ha una atmosfera ja creada.
EDR: Us han quedat moltes cançons a l’estudi?
D.M: Hi ha cançons que les hem acabat del tot però que
no les hem gravat. Les hem descartat perquè no ens
encaixaven. A L’ingenu és lliure (Gat Records, 2010) vam
fer l’exercici de fer un disc llarg, amb catorze cançons,
dens, dur… Allà hi sortien tots els angles que tenim.
Ara ho hem acotat una mica. Hem volgut fer un treball
que ens complementi el directe i la nostra discografia.
EDR: Ara apunteu cap a una nova direcció determinada.
La seguireu en un futur?
D.M: Penso que l’artista ha d’intentar cada vegada fer
coses diferents i no repetir-se. No sé dir què farem però
a mi m’agraden els grups que cada vegada que treuen
un disc em sorprenen. És un exercici molt honest i es
juguen perdre la meitat de la clientela pel camí. A mi em
passa: hi ha grups als qual he estat molt fidel i ha arribat
un punt que m’han deixat d’interessar. I quan han tret
un disc que em desorienta hi he tornat. Em fan pensar
que si són capaços de reinventar-se vol dir que encara
són vius. Ho fan tots els grups grans: U2 no s’ha quedat
mai quiet, R.E.M. tampoc, ni Radiohead, i si anem més
enrere David Bowie tampoc, ni els Beatles…
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CINC CÈNTIMS
–
3 DISCOS:
Autòmat infinit (Hexatylic, 2008),
L’ingenu és lliure (Gat Records, 2010)
i Immersió (Gat Records, 2012)
–
5 COMPONENTS:
David Mullor (veu),
Eduard González (bateria),
Aïtor Chartos (baix), Albert Freixas
(guitarra) i Eduard Farrés (teclats)
–
A LA XARXA:
<www.gatrecords.com>.

DES DE LES ORQUESTRES DE FESTA MAJOR FINS A MANO NEGRA, DUSMINGUET O ANTÒNIA FONT, TOTS AQUESTS GRUPS S’HAN REFERIT A LA ‘PATXANGA’ COM EL GÈNERE
POPULAR QUE UNEIX LA MÚSICA D’ARREL TRADICIONAL AMB LA CULTURA ROCK I LES SONORITATS BALLABLES LLATINES. EN AQUEST REPORTATGE, ENDERROCK APOSTA PER
UN JOVE PÒQUER DE LA PATXANGA CATALANA 3.0, LIDERAT PER TXARANGO (EL RIPOLLÈS), KAYO MALAYO (TERRASSA), TERRATOMBATS (IGUALADA), MUYAYO RIF (CORNELLÀ
DE LLOBREGAT) I TASHKENTI (ONTINYENT), A MÉS DE RETRE HOMENATGE ALS PIONERS CHE SUDAKA, QUE ENCARTEN EL DISC DEL SEU 10è ANIVERSARI. LA TRADICIÓ DE
FUSIÓ MESTISSA INICIADA ALS NORANTA PER DUSMINGUET, MACACO I OJOS DE BRUJO, I DESPRÉS REINVENTADA PER CHEB BALOWSKI, GERTRUDIS O LA PEGATINA, HA
ASSOLIT UN GRAN NIVELL DE POPULARITAT A LA XARXA I AL CIRCUIT FESTIU CATALÀ. FA POC MÉS D’UN ANY GAIREBÉ NINGÚ TENIA NI IDEA DE QUI EREN TXARANGO, UNA
BANDA NASCUDA AL PIRINEU, EMBASTADA A BARCELONA I FOGUEJADA ALS ENVELATS. SÓN L’EXEMPLE DEL POTENCIAL DE LA TERCERA GENERACIÓ DEL MESTISSATGE
CATALÀ: SABA NOVA EN LA FUSIÓ DE TOTA MENA DE SONS BALLABLES, CÀLIDS I FESTIUS, QUE NO RENUNCIEN A LA QUALITAT NI A LES BONES CANÇONS.
TEXTOS: ROGER PALÀ / FOTOS: IBAI ACEVEDO I ARXIU EDR

Txarango
La revolució del
nou mestissatge
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TXARANGO VA NÉIXER FRUIT DE LA CONVIVÈNCIA DE TRES
JOVES DEL RIPOLLÈS –ALGUER MIQUEL, SERGI CARBONELL
‘HIPI’ I MARCEL ‘TITO’– EN UN PIS DEL BARRI GÒTIC DE
BARCELONA. DESPRÉS DE GRAVAR UN CD AMB VALL FOLK
–FINALISTES DEL CONCURS SONA 9–, QUI NO PREGUNTA
ÉS QUI NO VOL (QUIMERA RECORDS, 2008), L’ANY PASSAT
VAN PENJAR DUES CANÇONS AL SEU MYSPACE. “VOLA” I
“NITS AMB TXARANGO” JA HAN ACUMULAT 250.000 CLICS,
AL MATEIX TEMPS QUE EL GRUP S’HA FET UN TIP DE TOCAR
A FESTES MAJORS I FESTIVALS D’ARREU DE CATALUNYA.
L’ESTRENA DE “BENVINGUTS”, EL PRIMER SINGLE DEL SEU
DEBUT, BENVINGUTS AL LLARG VIATGE (DISCMEDI, 2012),
VA ASSOLIR 6.000 ESCOLTES A ENDERROCK.CAT EN TAN
SOLS SET DIES, UNA FITA IMPENSABLE PER A UN GRUP
FET A SÍ MATEIX. EL DISC ES POT DESCARREGAR AL WEB
<TXARANGO.COM>, I EL 18 D’ABRIL SONARAN EN DIRECTE
A LA SALA APOLO DE BARCELONA.
TEXT: R.P.
FOTOS: I.A.

ENDERROCK: On comença i cap on us condueix el llarg
viatge de Txarango?
ALGUER MIQUEL (veu): Comença fa cosa d’un any, quan
després d’haver participat en mil grups per diversió, amb
Marcel ‘Tito’ i Sergi Carbonell ‘Hipi’ vam decidir que havia
arribat l’hora d’apostar fort per un projecte que teníem
en ment des que vam compartir un pis d’estudiants a
Barcelona el 2006. Fins llavors la música no havia estat
una prioritat. Havíem participat en projectes com Vall Folk
Ska, i al Ripollès ja havíem tocat en conjunts de ball i
orquestres. Benvinguts al llarg viatge és el començament
definitiu de l’aventura. El viatge és el camí cap a la utopia,
cap a les nostres il·lusions i somnis. I les utopies, tal
com pensa el periodista i escriptor uruguaià Eduardo
Galeano, serveixen per caminar.
MARCEL ‘TITO’ (guitarra i veu): La diferència de Txarango
amb tots els nostres altres projectes és que aquest
parteix d’un procés de reflexió. Abans de començar a
cantar volíem tenir clar què i com ho volíem dir. Vam
començar a ordenar les nostres inquietuds. Volíem dir
coses, participar en la societat a través de la música,
no només tocar per fer festa o engrescar la gent. Volíem
fer cançons sobre com ens agradaria que fos el món:
sense tanta histèria i sense pors ni angoixes.
EDR: La sorpresa arriba quan l’any passat vau penjar
dues cançons al MySpace i al YouTube, i ja acumulen
més de 250.000 clics en només uns mesos...
A.M: No teníem capital per fer un disc sencer en bones

condicions, però sí per gravar dos temes que sonessin
de manera digna i difondre’ls per la xarxa. La sorpresa
va ser molt gran quan vam veure que hi havia tan bona
resposta. Ens vam inventar la gira Welcome to Clownia,
i vam fer unes fotos promocionals amb la cara pintada
com un clown. L’emoció va ser màxima quan al primer
bolo que vam fer, a Ripoll, la gent es va presentar amb
la cara pintada!
EDR: I la rebuda del primer àlbum, Benvinguts al llarg
viatge, està sent espectacular. El primer senzill del disc,
“Benvinguts”, va sumar més de 6.000 descàrregues
en una setmana al web d’ENDERROCK...
A.M: Va ser genial! Realment no ho podíem preveure...
El disc va sortir primer en una versió digital, de lliure
descàrrega, que vam fer pública el dijous 16 de febrer.
El vam penjar a la mitjanit i el web del Txarango es va
col·lapsar! Van ser més de 800 descàrregues en vint
minuts. Realment estem molt contents de l’acollida del
primer disc, no ens ho podem ni creure.

“Els grups com nosaltres
tenim l’esperit nòmada
dels circs de tota la vida”
EDR: Veniu de les fredes valls del Ripollès i, en canvi,
músiques càlides com el reggae i la salsa són l’arrel
musical de la vostra proposta. Com es menja, això?
M.T: Txarango beu de tota mena de músiques festives i
de carrer. La música caribenya és la base rítmica, però
en el fons pensem que el resultat acaba sent molt pop.
El que ens importa, sobretot, són les cançons. Hi ha
grups que fan reggae, salsa o rumba, i les cançons
són només una excusa per al ball. Per a Txarango tots
aquests ritmes són mitjans per explicar històries. La
melodia i el contingut van per davant, encara que el
directe sigui una festa explosiva. També hi ha temes amb
un punt intimista: “Un pam de nas” o “Quan tot s’enlaira”.
El cas d’aquesta darrera cançó és curiós, perquè ja fa
temps que la toquem en directe. Vam gravar un vídeo
improvisat en un assaig, el vam penjar a YouTube, i la
gent l’ha cantat a tots els concerts. És una història
bonica, que parla d’un dubte però en positiu.
SERGI CARBONELL ‘HIPI’ (teclats): Al disc no hi trobaràs
cap rumba. Em fa una mica de ràbia que tot sovint se’ns
classifiqui amb aquesta etiqueta. No és que no ens
agradi la rumba, però ens molesta una mica aquesta
generalització. Demostra que, en el fons, hi ha gent a
qui no l’importa gaire la música.

ACRÒBATES DE LA FUSIÓ
EDR: Les cançons de Txarango són plenes de referències
al món del circ. Quina relació hi teniu?
A.M: No som trapezistes ni acròbates ni res semblant,
tot i que algun malabarisme hem hagut de fer! [RIUEN].
Des de petits hem entès la música com una cosa molt
viatjera. Sempre hem anat amb les guitarres amunt i
avall, tocant cançons al carrer, al tren o allà on ens
aguantessin. De fet, el nom Txarango està inspirat en un
instrument peruà, el charango, una petita guitarreta que
toquen sobretot els grups de carrer. A l’hora de bastir un
imaginari vam pensar en el circ clàssic, uns artistes
que, contràriament al que fa tothom, es passen els dies
i els anys viatjant de poble en poble. De fet, els grups de
música com nosaltres funcionem com els circs d’abans,
amb esperit nòmada. Viure així et permet conèixer els
llocs on vas des d’una perspectiva molt diferent de la
del turista, connectant amb la gent que dinamitza la
cultura del territori.
EDR: Sou un grup de l’òrbita de la fusió, i en canvi heu
treballat amb David Rosell (Dept., Mesclat), un productor
de l’escena del pop-rock. També us sentiu pròxims a
aquesta realitat musical?
A.M: David Rosell té un estudi fantàstic, és un gran músic
i a més toca molts pals diferents. Amb Dept. és més a
prop del pop, però amb Mesclat o Brams ja ha trepitjat
els terrenys de la fusió. Hi treballem amb confiança i hi
tenim amistat. Els dos primers temes que vam gravar
també els vam enregistrar al seu estudi, i ara hi hem
volgut treballar sense pressa. La producció, en un sentit
estricte, és nostra, però ens hem deixat aconsellar molt
per la seva visió externa. Un dels objectius era que el
disc assolís un so molt net, i fer-ho amb en Rosell era
una garantia perquè fos així. Volíem que les cançons es
poguessin vestir de manera universal.
EDR: El mestissatge com a etiqueta ha caducat?
A.M: En realitat les etiquetes no ens importen. Creiem
que és una tendència dels periodistes, i la comprenem
perquè vivim en una societat on sembla que tot ha de
ser etiquetat. Però sí que hem crescut mamant això:
bandes com Dusminguet, per exemple, han filtrat en
clau catalana músiques d’arreu del món que d’una
altra manera no ens haurien arribat. I ho segueixen
fent! Per això ens fa una il·lusió especial tenir músics
com Joan Garriga o Gertrudis col·laborant en el disc,
a la cançó “Vola”. I al mateix temps ens agrada que
hi participin grups de la nostra generació, com ara
La Pegatina o Itaca Band, o altres músics dels quals
musicalment també aprenem coses, com Cesk Freixas.
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CINC CÈNTIMS
–
“VOLA” COL·LECTIVA:
La Pegatina, La Troba Kung-Fú,
Bongo Botrako, Yacine & The Oriental Groove,
Strombers, Gertrudis i Cesk Freixas són els
convidats que participen a la cançó “Vola”.
–
GRAVAT PER DAVID ROSELL:
Benvinguts al llarg viatge ha estat gravat
i produït als estudis Can Pardaler de Taradell
per David Rosell (Dept., Mesclat, Brams).
–
ESTRENA A LA SALA APOLO:
El repte de Txarango és omplir la sala gran
de la sala Apolo de Barcelona el 18 d’abril.
–
A LA XARXA:
<www.txarango.com>.
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EDR: L’escena de la fusió és especialment promíscua?
A.M: Hi ha un ambient molt bo. Els grups comparteixen
molts espais, col·laborem els uns amb els altres de
forma habitual, intercanviem experiències... No sé si
en altres àmbits passa tant. És fàcil trobar gent amb
qui treballar, i no hi ha la mateixa competitivitat que
probablement hi ha en altres escenes.

“No ens molesta que ens
diguin que fem patxanga.
Li tenim un gran respecte”
EDR: Barcelona és un punt de trobada imprescindible
de tota aquesta escena mestissa.
M.T: Ens hem mogut arreu, no som un grup sedentari.
Hem compartit espais amb els músics de carrer de
Barcelona... com a mínim fins que van arribar els Mossos
a Ciutat Vella per aplicar l’ordenança cívica! De tothom
n’hem après. I ja se sap què diuen: robar cultura no és
robar. El que toquem té una llarga tradició a Catalunya.
Txarango és fill del mestissarge barceloní però també,
i cal dir-ho, de la música de ball i els conjunts festius. No
ens hem perdut cap festa major des que teníem 13 anys!

EDR: Si haguéssim de citar una influència bàsica de
Txarango, però, hauríem d’esmentar per força Joan
Garriga. Què té ell que no tenen els altres?
M.T: És la persona que m’ha arribat més endins amb
una cançó. Té una capacitat molt gran per fer música i
a més a més és especial, té llum. Sempre ha fet el que
li ha donat la gana i al seu dia es va veure obligat a
trencar molts tòpics. Fer com fa La Troba Kung-Fú a dalt
d’un escenari és fàcil si ja està socialment establert,
però quan ell va començar amb Dusminguet va haver
de lluitar molt. N’hem après molt, sobretot pel que fa
a l’actitud que desprèn: Joan Garriga sempre està
innovant, investigant i provant coses noves. I, alhora,
es preocupa de cuidar molt el so i ho fa amb una gran
qualitat i elegància.
ETIQUETES QUE FAN PAÍS
EDR: Si us diem que feu ‘patxanga catalana’, us encaixa
amb la vostra manera de fer?
M: No ens fa res. Tenim un gran respecte pel gènere. El
primer que vam fer a la vida va ser un grup de ball per
anar pels pobles. La ‘patxanga’ forma part de la cultura
del país i la reivindiquem. Sabem que també hi ha qui
ho diu d’una manera despectiva –i potser per això no

ens fa el pes–, però som conscients que la clau per a
qualsevol projecte és fer-ho bé. Les nostres cançons
estan prou elaborades perquè ningú pugui despreciarles, com a mínim si les ha escoltat detingudament.
EDR: Les vostres lletres tenen també un perfil social.
Per fer mestissatge, és obligatori?
A.M: Hi ha grups amb missatge i n’hi ha que no, n’hi ha
que tenen missatges de plàstic i altres que el tenen
autèntic… No volem fer cançons pamfletàries, perquè
no hi veiem sentit. No sortim a disparar, no volem estar
enfadats amb el món. Volem participar per canviar-lo.
M: El grup en què dèiem ‘no’ a tot ja l’hem fet. Ara és el
moment de dir sí a tot el que ens agradaria viure. No
es tracta d’anar llançant cops de puny a l’aire, sinó de
canviar la nostra mentalitat interiorment per després
poder incidir en la societat.
EDR: El vostre pròxim repte és omplir la sala Apolo el
proper 18 d’abril. Sou un grup ambiciós?
A.M: De moment és un somni, i si es fa realitat, serà
fantàstic. L’any passat vam actuar a La 2 d’Apolo amb
Itaca Band i es van acabar les entrades. Era el primer
concert a Barcelona! Per presentar el disc volíem fer una
cosa gran. Sentim que comença una cosa important i
volem gaudir-ne al màxim i compartir-ho amb la gent.
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Gertrudis

Una dècada de
curiositat rumbera
SEMBLA QUE VA SER AHIR QUAN EL GRUP DE LA GARRIGA
GERTRUDIS VA COMENÇAR A TREPITJAR ESCENARIS. PERÒ
EL CAS ÉS QUE JA FA 10 ANYS QUE ELS AUTORS DE “LA
SAMARRETA” O “ARA VINC D’ENLLOC” VAN COMENÇAR A FER
CÓRRER LA SEVA RUMBA CATALANA D’ARRELS BASTARDES
PELS ESCENARIS DE CATALUNYA I PART DE L’ESTRANGER.
EL GRUP ENCAPÇALAT PEL CANTANT XAVI CIURANS FORMA
PART D’UNA GENERACIÓ DE BANDES QUE VA SUCCEIR
FORMACIONS PIONERES COM DUSMINGUET O POMADA,
REIVINDICADORES I ACTUALITZADORES DE LA PATXANGA
COM A GÈNERE I ACTITUD. AQUEST 2012 CELEBREN LA
PRIMERA DÈCADA AMB UN CONCERT ESPECIAL –AMB DATA
ENCARA PER DEFINIR– I APOSTARAN PER UNA PRODUCCIÓ
D’ÀMBIT EUROPEU QUE ELS OBRI NOVES PORTES.

Gertrudis encaren aquest 2012 dispersats entre Reus,
Barcelona i la Garriga, la ciutat que els va veure néixer
ara fa deu anys i on van compondre les cançons del
seu disc de debut, Teta (Música Global, 2003). Les
celebracions d’aquesta primera dècada seran sonades,
però encara són poc concretes. Xavi Ciurans mira de
fer-nos-en cinc cèntims sense revelar cap enigma:
“Aprofitarem algun viatget que tenim previst per gravar
alguna col·laboració internacional. També volem fer
un concert especial, però encara s’està coent”. Els
directes del 2012 aniran en la mateixa línia de sempre:
“Hi haurà temes de tots els discos i en especial peces
del darrer treball que ens estan donant molt bon feeling
en directe, com ‘Que bonica’ o ‘Cortines’”.
Gertrudis veuen amb bons ulls tota la fornada de bandes
que els prenen de referència. “Quan penses que un
gènere ja ha quedat obsolet hi ha gent que el fa reviure
i t’adones que la cosa està molt viva. És la tradició de
la Plateria i de la Salseta, de la festa major de tota la
vida. Nosaltres ens sentim part d’això, volem ser-ne
els continuadors.” Ciurans creu que l’etiqueta ‘patxanga’
és la que els fa més justícia: “Com diu Carles Belda, som
tots uns pataners, buscant les nostres arrels”.

La Pegatina
L’adrenalina pels núvols
SI ELS ÚLTIMS ANYS HA EXISTIT EN EL PANORAMA DE LA
RUMBA I LA FUSIÓ UN FENOMEN AMB TOTES LES LLETRES
SENS DUBTE HA ESTAT LA PEGATINA. EL GRUP HA LIDERAT
LA SEGONA GENERACIÓ DE LA ‘PATXANGA CATALANA’ I
HA REBUT EL RECONEIXEMENT AL MILLOR DIRECTE DEL
2011 EN ELS PREMIS ENDERROCK PER VOTACIÓ POPULAR.
DESPRÉS DE LA SEVA REEIXIDA ESTADA A LA XINA, AQUEST
MES ESTRENEN LA GIRA ADRENALINA 2012, QUE ELS
DURÀ ARREU DE CATALUNYA I PART DE L’ESTRANGER.
Els rumbers de Montcada i Reixac van començar a fer
concerts l’any 2003 amb el nom de Pegatina Sound
System, i no va ser fins al 2006 que van debutar com
a La Pegatina. Han publicat tres àlbums, el darrer dels
quals, Xapomelön (Kasba Music, 2011), ja els ha dut
a tocar arreu d’Estat espanyol, d’Europa i també a la
Xina. Ara acaben d’engegar una nova gira, Adrenalina
2012, on seguiran rodant les seves noves cançons.
El cantant del grup, Adrià Salas, explica que han decidit
batejar la nova gira amb aquest nom “perquè un dels
comentaris més habituals que ens fa la gent després
d’un concert nostre és que han fet una gran descàrrega
d’adrenalina”. En aquesta ocasió, el grup no ha treballat
amb el productor Gambeat (“aquest any està vivint al
Brasil”, detalla Salas) i en canvi, per preparar el directe,
han tingut la col·laboració del director artístic Martí
Torres. “Hi haurà una escenografia creada per a l’ocasió
i també estrenarem cançons noves”, anuncia Adrià
Salas. De moment ja tenen una vintena de dates. Aquest
any també seran en festivals de gran calibre com el
Viña Rock (28-30 abril, Villarrobledo, Albacete), a més
d’actuar arreu dels Països Catalans, Galícia, el País Basc,
Astúries, Castella i Lleó, Madrid i Andalusia.

4 8 / PAT X A N G A 3 . 0
**********************************************************************************************************

Kayo Malayo
Un, dos, tres... ska!
El bateria de Kayo Malayo, Karlitos Bastida, està la mar de feliç aquests dies: “A hores d’ara ja hem tancat dotze
concerts per a aquest 2012, i això, a aquestes alçades de la temporada i si segueix el ritme, vol dir que acabarem
fent més concerts que mai”. El grup de Terrassa presenta el seu segon disc, Katalonska (Kasba Music, 2011). Des
que va veure la llum, la roda no ha parat de girar: “Aquest any hem renovat l’espectacle i li hem donat més energia.
També estem assajant temes nous que estrenarem durant la gira. D’aquí a uns mesos potser farem algun clip d’un
tema nou i el difondrem a través d’internet… Tenim moltes idees”. Aquesta és la dinàmica d’una banda que ha
trobat en les xarxes socials un terreny adobat i una eina per conèixer millor la seva audiència. “Tenim un públic
que oscil·la entre els 16 i els 23 anys”, afirma Bastida. Kayo Malayo connecta amb el concepte ‘patxanga’ “per la
festa popular i al carrer, que són inseparables de la nostra música”, tot i que afirmen que això seu “és una altra cosa”:
“Fem ska i rock, no hi afegim ritmes llatins ni salsa. Estem més a prop de noms com Ska-P o Obrint Pas”. La banda
diu que es troba “a mig camí de tot arreu”: “En general, els grups de mestissatge o de rumba, com La Pegatina o
Bongo Botrako, tenen un punt més happy. Nosaltres, tant per les lletres com per l’actitud, som bastant més punks”.
Amb la majoria d’aquests artistes, però, tenen punts en comú. “A més del fet que molts editen amb Kasba Music,
sovint compartim escenari i també la il·lusió de treballar de manera autogestionada les nostres propostes”. Això
sí, Kayo Malayo reconeixen que són “una mica gossos”: “Ja sabem que no queda gaire bé dir-ho en una enrevista,
però… Nosaltrs anem fent, sense pretensions però mirant de ser professionals, i el que hagi de venir vindrà”.
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Muyayo Rif
Sempre endavant
El juliol del 2010 Muyayo Rif van patir un cop molt dur: la mort en accident de trànsit del seu saxofonista, Álvaro
Barbero. El cantant del grup de Cornellà de Llobregat, Àlex ‘Patxi’ Medina, confessa: “Vam estar pensant què fer,
si continuar o no, perquè l’Álvaro era una peça molt important. Al final vam decidir seguir i el nou disc l’hem titulat
P’alante (Kasba Music, 2011), un títol manllevat d’una expressió que ell feia servir molt”. P’alante, a més a més,
“és un missatge d’ànim que volem transmetre a la societat davant l’actual moment de crisi”. Avui en dia no es poden
fer cançons sobre una altra cosa? “Muyayo Rif sempre hem tingut una actitud crítica i la inquietud de denunciar
a través de la música tot el que no ens agrada. I ara que ens inculquen la cultura de la por i ens diuen que no hi
ha alternativa, toca fer-ho més que mai.” La fórmula del grup, al mateix temps, també ha anat cap endavant. El
bateria Iñaki Rodríguez explica: “Ens hem permès el luxe de treballar amb més calma. És un disc menys caòtic que
Construmón (Kasba Music, 2010). Alhora, ens ha quedat més explícita que mai tota la càrrega punk”. Un gènere que
els membres de la banda han mamat de petits: “Venim de la ciutat de les clavegueres”, afirmen citant l’històric grup
de Cornellà La Banda Trapera del Río i un dels seus èxits, “Venid a las cloacas”. Rodríguez considera que el pal de
paller de les cançons de Muyayo Rif, però, segueix sent el reggae: “La música jamaicana és molt mal·leable, és senzill
donar-hi la teva pròpia personalitat. Ens dóna molta llibertat per expressar-nos”. Si bé els ritmes sincopats són la
pedra angular del grup, a P’alante s’han atrevit també amb el hip-hop al tema “C.R.I.S.I.S”, amb la participació d’El Nota.
Un altre dels seus referents, Joan Garriga, canta a “Le garçon du printemps”: “En Joan és bàsic, n’hem après molt”.
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Terratombats
Fidels a la rumba catalana
Terratombats viuen un moment pletòric. Quan fem l’entrevista, el grup de l’Anoia és a la recta final d’una campanya
de crowdfunding que els permetrà editar el seu primer llarga durada. Han superat amb escreix la quantitat que
demanaven (4.000 euros) i se senten molt segurs de cara al futur. A més, han estat premiats com a millor grup de
directe als PREMIS ENDERROCK 2012, en la categoria de folk. El cantant Ricard Carles afirma: “Sempre hem cuidat molt
al públic. La proximitat amb la gent és molt important, sobretot a través de les xarxes socials. Quan van començar
a proliferar les iniciatives de micromecenatge vam veure clar que seria una molt bona oportunitat per finançar
el nostre projecte més ambiciós: un CD”. Terratombats funciona des del 2008, però fins ara només havien editat
dos EP que han difós profusament per internet: sobretot Mitjons blancs (autoeditat, 2011). “El disc sortirà per Sant
Jordi i no en podem anticipar gaires coses; l’estem gravant als Estudis Kay de Manresa. Inclourà sobretot cançons
noves, però també algunes peces ja conegudes”. Terratombats ha triomfat amb rumbes iròniques basades en els
elements clàssics de la cultura popular catalana, com “La ratafia, ai Maria!” o “La rumba del calçot”, a més d’una
apologia dels Reis Mags enfront del Pare Noel, “El Pare Noel [que no et prengui el pèl]”. “Ningú té la potestat de dir
que fa rumba pura, però no ens considerem un grup de fusió. El nostre fil conductor és la rumba catalana i no hem
estat mai gaire partidaris del popurri d’estils. Tenim molt de respecte al gènere.” Es reivindiquen com a “hereus del
Gato Pérez, tant pel que fa a música com a lletres”. I tot i no compartir-lo, no reneguen del concepte ‘patxanga’: “No
ens hi considerem, però entenem que la rumba, pel seu factor intrínsecament festiu i de carrer, s’hi pugui assimilar”.
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Tashkenti
El batec del sud
El grup d’Ontinyent Tashkenti aspira a ser una de les sorpreses de la temporada. Des de la Vall d’Albaida, aquesta
formació creada l’any 2008 vol diversificar l’escena musical del País Valencià a base de ritmes llatins, reggae i
música balcànica. El cantant i acordionista, Pau Barberà –“res a veure amb l’alcaldessa de València, Rita Barberà,
eh”–, afirma: “De vegades, al País Valencià, si no tens una dolçaina a la formació sembla que és més difícil que
et surtin bolos. No reneguem d’Obrint Pas i de tota aquesta tradició de grups, però volem dir ben alt que aquí hi
ha tota mena de propostes”. Acaben de debutar amb el segell barceloní Kasba Music, bressol de moltes bandes
de fusió, amb un disc que han titulat Batega (2012). “Som conscients que no ens coneix ningú. Per això el disc és
una manera de començar a viure, és a dir, a bategar.” Les dues pedres de toc de Tashkenti –“el nom no vol dir res,
va sortir un dia al local d’assaig buscant paraules impronunciables”– són el reggae i la cúmbia. “Però toquem estils
d’arreu del món, i també hi ha un pes important de l’arrel balcànica. Això nostre és molt ‘marrano’, té un punt brut
que ens encanta. Ens agrada que pugui recordar grups com Mano Negra.” Barberà afirma que se sent ben còmode
si cataloguem Tashkenti dins el gènere de la ‘patxanga’: “Aquí a Ontinyent encara no han prohibit que toquem pel
carrer. Com que estem en una vall i una mica aïllats de València encara ens deixen fer la nostra… A veure quan dura.
El grup va començar amb la idea de dur la festa popular a tot arreu, i la ‘patxanga’ és a l’arrel de la festa. Això sí, a
l’hora de fer el disc ens hem posat una mica més seriosos, sobretot pel que fa a les lletres”. El primer senzill és “Em
diuen”, una crítica a l’Església catòlica amb un videoclip rodat per Josep Pitarch ‘Piti’, exbaixista d’Obrint Pas.
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EN AQUEST PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY TREPITJARAN
QUARANTA ESCENARIS DE DEU PAÏSOS DIFERENTS. SÓN
UNA DE LES BANDES MESTISSES HISTÒRIQUES QUE HI HA
A BARCELONA I ARA PRESENTEN EL DISC 10, EL PRIMER
TREBALL D’ESTUDI EDITAT I PRODUÏT AMB EL SEU PROPI
SEGELL, CAVERNÍCOLA RECORDS. 10 VOL SER UN CANT
AUTOBIOGRÀFIC SOBRE UNA DÈCADA VISCUDA A RITME
DE CÚMBIA I SON. LA BANDA VA NÉIXER DE DOS GERMANS
ARGENTINS, LEO I KACHA MAKANA, I ES VA ACABAR DE
FORMAR A CATALUNYA AMB MÚSICS COLOMBIANS.
TEXT: HELENA M. ALEGRET
FOTO: XAVI TORRES I XAVIER MERCADÉ

ENDERROCK: El dia 15 de març del 2002 va néixer Che
Sudaka. Quins records teniu d’aquell primer any?
KACHA: En Leo va arribar de l’Argentina l’any 2001 i va
començar a tocar pels carrers i bars de Barcelona, amb
la seva vella banda Correcaminos, de la ciutat de Mar del
Plata, on vam néixer. Dos anys després va poder gravar
el primer disc, Trippie Town (K. Industria, 2003), com a
Che Sudaka. Jo acabava d’arribar i em van dir: ‘Ei, vols
cantar una cançó?’. I va ser “Perros de la calle”. Aquella
primera època va tenir un esperit molt bonic de carrer,
del que representava la ciutat aleshores: la Barcelona
mestissa, que amb el temps, amb tanta restricció, ha
canviat. Hi havia molts bars per tocar, i un gran planter
de músics... Dani Macaco tocava al carrer i mira’l ara!

“La gent té el poder real,
no els polítics, ni governs,
ni les multinacionals”
EDR: Quin és el motiu del nom del grup?
K: Era el nom d’una cançó de la banda Correcaminos. Che
vol dir ‘gent’ en la llengua dels maputxe, indígenes del
sud de l’Argentina i de Xile. I sudaca es feia servir fa
uns anys a la Península Ibèrica per discriminar els sudamericans. Avui, amb la globalització, també es diu en
broma. Per a nosaltres, ‘Che Sudaka’ té també altres
lectures: com ‘che sud acá’, gent del sud d’aquí. O podria
ser el poble sud-americà discriminat o una ironia contra
el racisme. Qualsevol que ens vulgui discriminar dient
sudaca ens fa publicitat gratuïta. [RIU]
EDR: Sou uns pioners de la ‘Barcelona mestissa’?
K: Amb el segon disc, Alerta Bihotza (K. Industria, 2005),
vam començar a treballar amb un productor –no només
de disc sinó d’ànima, per la manera de tractar i gestionar
la banda–, Jean-Michel Dercourt ‘Gambeat’ (baixista
de Manu Chao, Mano Negra i Radio Bemba). Ell i Manu
Chao sempre han estat a prop nostre.
EDR: Com us vau fusionar colombians i argentins?
K: A la sala La Fundición de l’Hospitalet de Llobregat
on assajàvem. Gambeat va proposar que el tècnic de
so colombià, Sergio Morales, fos el nostre teclista. L’altre
colombià del grup, John Jairo ‘Jota’, era guitarrista de

Chumbimba, que també assajaven a la mítica sala. Tots
dos han treballat molt, des de llavors fins ara.
EDR: Quin balanç feu dels 10 anys de Che Sudaka?
K: Han estat anys de moltíssimes alegries, de poder
expressar-nos lliurement, perquè ens hem convertit en
una banda independent. El missatge és molt important
per al grup. Als discos hi ha resumit cada moment viscut.
EDR: Hi ha un compromís amb els ‘sense papers’…
K: És difícil desconnectar-se d’aquesta realitat quan tu
ho has estat. A la banda, pel fet de ser colombians, en
Sergio i en Jota van haver de demanar visats fins i tot
per anar al lavabo, com qui diu. Hi havia molts països on
jo, amb passaport argentí, podia passar i ells no. Per sort
ja han aconseguit els seus papers, però hem patit molt
el problema i encara hi ha molta gent que el pateix. Crec
que hi ha molta feina a fer en aquest tema. Per això no
deixem de cantar temes com “Sin papeles”.
EDR: Heu cantat des del moviment antiglobalització fins
al moviment dels indignats...
K: El moviment antiglobalització el vam viure més des de
l’Argentina. En canvi, els indignats vam anar a la plaça
de Catalunya i a la Puerta del Sol amb gent de Madrid…
Va passar alguna cosa de veritat. No era només una
manifestació: estava organitzat, a través de la pau.
La gent proposava idees i plantejava un canvi positiu.
La diferència era en l’esperit, no hi havia ràbia ni bronca,
sinó positivitat. És la cosa més bonica que he viscut a
Europa en una mobilització. Va ser gairebé unànime. El
que sap greu dels moviments, tant el d’antiglobalització
com el dels indignats, és que ja no se’n parli més. Són
coses boniques que passen a la història. Estaria bé
que es traslladés als barris, que la gent s’adonés que
té el poder real, que no el tenen ni els polítics, ni governs,
ni les multinacionals, que pugnen pel poder econòmic.
Educant així, el món podria millorar.
EDR: Quina relació teniu amb els artistes catalans?
K: Hi tenim molts col·legues i músics molt estimats.
A alguns fins i tot els hem influït. És molt bonic veure
La Pegatina, que ara els va molt bé a Catalunya, però
Rubèn Sierra, quan no tenia ni banda, venia a veure’ns
i cantava les nostres cançons. El vam animar molt.
EDR: És un bon exemple de músics molt pencaires…
K: Total! És que les coses no vénen del cel. Et pot passar
un cop, però després has de treballar per mantenir-te.
També tenim relació amb el cantant de Color Humano,
José ‘el Kapel’, que han tornat a l’escena. El conec des del
“Cómete la vida” (1997). A Muyayo Rif els vam conèixer
per Gambeat, que els fa de productor. I amb Obrint Pas
vam coincidir al recopilatori EsperanSaharaui: 25 granets
de sorra (2007) i reunits en un casal valencià, són un
grup compromès amb diverses causes.
EDR: A “10” canteu ‘La vida empieza otra vez’…
K: És la lluita del dia a dia. Una cosa és certa: el futur
no existeix. El present és l’únic que t’acompanya fins
al dia que et mors. Si vius en passat, tindràs fantasmes.
Si vius en futur, no estàs vivint a la realitat. Cal ser en
el present. És complicat, però es pot.

Un directe explosiu
En deu anys Che Sudaka ha editat sis discos:
Trippie Town (K. Industria, 2003), Alerta Bihotza
(K. Industria, 2005), El mundo al revés (K.
Industria, 2007), Tudo é possible (Kasba Music,
2009) –Premi UFI al millor àlbum de World
Music 2010–, Cavernícola Recording. Vol. 1 (CR,
2010) i 10 (CR, 2012). Però és al directe on el
grup demostra la seva vàlua per connectar
amb el públic. Es va poder viure el passat 31
de gener a la sala Apolo [a la foto], i repetiran
el proper 13 d’abril al Music Hall de Barcelona.
A l’Apolo van interpretar la majoria de cançons
de l’últim àlbum, 10 (“10”, “Que viva la gente”,
“Immigrant Soul”), i temes d’anteriors treballs
com “Alma rebelde”, “Mirando el mundo al revés”,
“Serás feliz”, “Todo vuelve”, “Silence Raval”, “Sin
papeles”, “Mentira política”, “La risa bonita”,
“Bam Bam”, “El trenecillo”, “No te voy a adorar”
i l’apoteosi sonor que és “Alerta Bihotza”.
Che Sudaka té cura del públic arreu on va, com
diu Kacha Makana: “Ens agrada tenir en compte
la gent que no parla la nostra llengua. Tenim
‘C’est plus beau’ per al públic francès, una en
japonès, una en basc, en català (‘La vida’), en
gallec… I l’anglès, a part del castellà, és la que
fem servir més. ‘C’est plus beau’ es va crear a
l’Institut Rabelais de Montpeller en un taller amb
adolescents. I poc després el públic francès va
començar a enviar vídeos al nostre web amb
els seus fills cantant-la. Hem anat al Canadà,
a Anglaterra... Però un concert ens funciona si
nosaltres ho fem bé. Tant se val si la gent entén
la lletra o no, sempre es pot ballar”.
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ELS AMICS
DE LES ARTS

Espècies per catalogar
(DiscMedi) POP
*************************************

Aquests dies ens hem fet un fart de llegir que el nou disc d’Els
Amics de les Arts és més madur, més serè, més reflexiu i totes
aquestes coses que es diuen quan un artista publica material
després d’un gran èxit comercial. Però aquest quartet de
Barcelona no s’ha apartat tant d’allà on era: el seu espai
continuen sent les delitoses narracions generacionals fruit
de mirar per la finestra, fer memòria, observar els col·legues,
els pares, la nòvia i, ara, també els fills. Els Amics de les Arts
prioritzen la història en totes les seves composicions, cuiden
la peripècia i el conte vestint-les amb capes instrumentals,
això sí, cada cop més gruixudes i detallistes. A Espècies per
catalogar n’hi ha de fetes amb totes les fibres, naturals i
sintètiques. Hi falten, això sí, les peces més corejables, les
hereves de “Jean-Luc” i “4-3-3”. I no podem fer altra cosa que
agrair-los-hi intensament.
Si mai s’ha especulat sobre què era això de la cançó-pop
costumista, aquí en tenim una mostra depurada i literal.
Un costumisme, però, que no sembla destinat a transferir
propietats glorioses a les escenes quotidianes de la vida, sinó
a dignificar i generar simpatia pel ciutadà imperfecte, inacabat,
que paeix les seves misèries apel·lant a l’humor, que improvisa,
arrisca més aviat poc, o gens, i no aspira a la transcendència.

Un personatge, per tant, amb el qual una certa part del cens
català es pot trobar ben reflectit. Tenim alguns somiadors
còmodes com ara el narrador de “Monsieur Cousteau” (que
fantasieja amb el món sense sortir del menjador de casa),
el jubilat de “L’home que dobla en Bruce Willis” (tema que
tanca la “trilogia de perdedors”, com ells en diuen, després
de “L’home que treballa fent de gos” i “L’home que va matar
Liberty Valance”) i progenitors serenament desbordats per
les circumstàncies (“L’arquitecte”). Hi ha aquest gust pel
microcosmos de cadascú, tot i que una mostra de grandesa
anímica irromp en els últims versos del disc, els de “Tots
els homes d’Escòcia”, gairebé una metacançó en la qual el
narrador descobreix, a través ‘d’un vell amb una guitarra’ que
toca en un pub tenebrós, ‘què volia dir cantar’.
Els Amics de les Arts no tenen mala bava, ni tampoc es fan
els interessants, ni es col·loquen un esglaó per sobre del
seu públic. Expliquen històries planeres i amables sense
aspiracions revolucionàries, però alhora sense trampes. Ara
ho fan renunciant a la pirotècnia fàcil d’alguns moments del
passat, tot i que fent servir gags pensats per a l’execució en
directe, com el ‘hey’ que es repeteix “A aquestes alçades de
la pel·lícula”; una cançó, d’altra banda, que és un cim del
disc, amb un insinuant crescendo melancòlic. Espècies per
catalogar depara a l’oient un esvelt, preciosista seguit de
relats rematadament propers vestit amb extrema cura; un
decorat on veure’ns projectats sense necessitat de deformar
l’espill. Realisme terrenal, vestit de gala i embellit amb les
garlandes perquè ens l’empassem gairebé com si fos màgic.
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LILIT I
DIONÍS
Sense permís de la
N.A.S.A. (MésdeMil)
FOLK-ROCK

ELS COLLONS
DEL PARE
RABABA
Tenebrari
(Casafont Records)
CANÇÓ D’AUTOR
Han passat més de deu anys des que van
publicar el seu primer disc, El cercle dual
(Temps Record, 2001), i ara el duet vallesà
format per Jordi Jové i Oriol Prat presenta
un nou treball, que proposa un viatge
fascinant i oníric per un món de somnis
surrealistes. Un canelobre de divuit cançons
en poc més de trenta minuts que evoca
els joglars de l’època medieval, un temps
ben fosc on la vida per a molts no valia res.
Amb la complicitat de Roger Mas, que posa
la seva veu greu i tel·lúrica a les peçes
“Que m’atorgui el repòs” i “Por”, aquest
grup de nom irreverent dóna profunditat
a un disc que vol il·luminar les ments més
tenebroses. Un altre company de viatge
il·lustre és Pau Riba, que col·labora a les
cançons “Funeral” i “La follia d’un tot”. La
participació dels dos cantants galàctics és
bàsica si volem entendre tota la dimensió
musical d’Els Collons del Pare Rababa. Un
duet que proposa una manera alternativa
d’entendre la realitat. LAURA TORRENT * * *

GONÇAL
Back to Catalonia
(Edicions Singulars)
CANÇÓ D’AUTOR

El barceloní Gonçal ha fet un CD sobre les
desventures d’en Martí de Can Volador...
Coprotagonitzen la història una narradora
i un historiador. El personatge –inspirat en
Martin McFly de Back to the Future–, en
lloc de fer igual que al film Retorn al futur,
torna al passat per recordar un catalanisme
que ha mort en el futur. Recorda la història
amb l’assessorament de Daniel Roig. El so
és més acurat respecte als altres projectes
de Gonçal. El piano i els cors del preàmbul
de les veus inicials adopten l’ambició de
posar-se al nivell d’una òpera-rock com és
Tommy de The Who, però la màquina del
temps és un aiguabarreig que tant ens
transporta als musicals clàssics com pot
fer sonar una havanera o una sardana, o
una veu de nen que diu: ‘Jo! quin rotllo de
disc’... Història-ficció, música-narrativa
massa tòpica per ser un disc amb cara i
ulls. Una BSO teatralitzada. H.M.A. * *

MIQUEL GIL
X marcianes (Temps Record)
CANÇÓ-FOLK
El cantautor folk de Catarroja Miquel
Gil presenta al seu quart disc d’estudi
en solitari, després dels bons treballs
anteriors: Orgànic (Sonifolk, 2001),
Katà (Galileo Music, 2004) i Eixos
(Temps Record, 2007). I ho fa seguint
una fórmula que ja li ha funcionat
en tots, posant la seva veu rogallosa
i musicant poemes d’autors actuals
—fidel sobretot a noms com Anna
Montero, a “Vesprades”, amb tota
l’elegància de la trompeta de David
Pastor, o Enric Casasses, a “Com
més”, sota un clam immens: ‘La
terra no me l’enfonseu’—. Però cada
vegada més s’atreveix a musicar les
seves pròpies paraules, en cançons
com la que obre el disc, “De la mar”
—dedicada a la lluita dels veïns del
Cabanyal de València— o la que li
dóna títol, “X marcianes”, on admet
que li ‘costa començar, saber per on
anar’. Tanmateix, Gil sempre acaba
trobant el seu camí o la marrada, per
crear un so únic, de folk mediterrani,
que hauria d’arrelar a la cançó popular.
No perquè sí, les seves composicions
no es fan estranyes amb altres que
pren directament des del cançoner
tradicional, com l’adaptació que fa de
“La cileta” —en companyia de la veu
de la cantant vallesana Bikimel— o
“Les xiquetes” i “Mirant la lluna”. La
portada de Jordi Albinyana deixa clar
que en aquest àlbum l’oient hi trobarà
una música d’arrel actual i moderna.
Tot i la volta sonora que fa enfora
–so gnaua, jazz, aires jamaicans…–,
Miquel Gil troba un espai sonor
propi, des de les arrels, on brilla la
seva veu profunda que arriba endins.
HELENA M. ALEGRET * * * * *

La formació de la Marina Alta Lilit i Dionís
va néixer de la fusió d’un grup de rock, Lilit,
amb una banda de música popular, Els
Bufafocs de Dionís. El resultat és la típica
superbanda valenciana, amb una excessiva
dependència de la patxanga cuinada a base
de ska, reggae i rock i un pes molt important
de la secció de vents. Són interessants
quan s’aproximen a la sonoritat balcànica,
com a “La vall” o amb l’adaptació de “La
mala reputació” de Georges Brassens, que
versionen en valencià amb Josep Nadal,
vocalista de La Gossa Sorda. En general,
però, el disc és desordenat, caòtic, i no se
sap ben bé on vol anar a parar. En alguns
casos la cosa pren cos, però sovint no té
ni cap ni peus: ara un tema celta, després
una peça que s’acosta al pop, ara rumbeta,
ara un tema més salser, ara un reggae...
Les lletres, desvergonyides, irreverents i
amb algun apunt social, van en la línia del
que ja fan un grapat de bandes de festa i
garrafó al País Valencià. Poca sorpresa en
l’orgia diabòlica de sons que presenten
Lilit i Dionís. ROGER PALÀ * *

MATES MATES
Vida animal
(Famèlic Records)
FOLK-PUNK

Sorprenent debut d’aquest quintet de la
comarca d’Osona que representa un aire
fresc per a la reconeguda escena del popfolk català. Mates Mates beuen del rock
i la cançó dels setanta i tenen Ia & Batiste
com un dels referents bàsics, però també
hi trobem ressonàncies del jungle pop nordamericà per unes melodies impregnades
d’elements folk a les seves cançons. Hi ha
elements de psiquedèlia camperola per la
complicitat de músics com El Petit de Cal
Eril i de rauxa musical via Joan Colomo. El
grup fa un gran exercici melòdic-vocal, un
esforç que queda reflectit en tot el disc i
que s’agraeix. Mates Mates es mostren tan
naturals com la Vida animal que proposa
el nom del seu àlbum i disseccionen unes
cançons plenes de vitalitat i d’innocència
descarada. Un disc produït per Joan Pons,
el cantant i líder d’El Petit de Cal Eril, que
ha sabut extreure tot el seu talent d’una
manera extraordinària. L.T. * * * *

MICU
La fusta
(Kasba Music)
RUMBA D’AUTOR

El disc comença amb una cançó que ho
deixa ben clar: “Arriben els rumberos”. Són
uns aires rumbers cosins germans dels
de Dijous Paella, però amb un rumbautor
encapçalant la proposta, Miquel Rodergas,
que canta i fa sonar la guitarra flamenca.
Ho fa acompanyat d’una banda de quatre
músics: Quim Ramons al baix i les guitarres,
Alba Bioque a les veus, Toni Jiménez ‘el
Labrador’ al caixó i Pablo Santcovsky als
bongos. És el primer llarga durada d’un
artista que va engegar el projecte el 2005
i que el 2007 va fer una maqueta titulada
Rumbautor, la germana petita d’aquest
disc de debut. “La ‘Rumba del Micu’ és la
mateixa que la del Pesqui, la del Gato i la
del Gipsy. L’he barrejada amb el que em
surt de la testa i me l’emporto de festa”,
s’autodefineix Micu. I això és el que podem
degustar en els onze temes, que toquen la
fusta de la guitarra flamenca, busquen el
duende i ens encomanen bona sort (i bon
rotllo). Micu és un paio que té bona fusta i
vol seguir el camí dels mestres rumbers
gitanos. ELISENDA SORIGUERA * * *

MUYAYO RIF
P’alante!
(Kasba Music)
RUMBA-FUSIÓ

Segon disc de la macrobanda de Cornellà
Muyayo Rif, que pren com a títol el crit de
guerra del seu membre mort en accident
l’estiu passat, el saxofonista Álvaro Barbero.
I van endavant ben acompanyats, des de
la producció que torna a signar Gambeat
(Mano Negra, Radio Bemba), passant pel
seu conciutadà El Nota (“C.R.I.S.I.S.”), Joan
Garriga de La Troba Kung-Fú (“Le garçon
du printemps”), Fer dels Reincidentes
(“Sueño sin dueño”) o Leo i Kacha de Che
Sudaka (“Welcome”). Reggae, rap, ska,
jungle… tot és possible en el batibull de
sons que atrapen, sobretot a base d’una
secció de vents que contagia una energia
positiva i que arrossega l’oient i sobretot
els seus peus. Dotze cançons –i tot de
cartes sentides recitades a l’últim tall,
“Autobiografia”– amb missatges d’il·lusió
i boniques esperances, amb sabor llatí.
Molt més que un sentit homenatge al seu
trompetista Álvaro Barbero. H.M.A. * * * *

D I S C O S / 57
**********************************************************************************************************

ORQUESTRA
SANT CELONI
Orquestra Sant
Celoni (autoeditat)
FOLK-FUSIÓ
Aquest disc és un viatge musical trepidant.
I fa honor al nom d’orquestra, seguint la
tradició de grans noms de la Mediterrània,
des dels Balcans fins als Països Catalans:
des de Taraf de Haidouks fins a l’Orquestra
Plateria, l’Orchestra Fireluche o la Bel Canto
Orchestra de Pascal Comelade. Els celonins,
però, s’acosten més al folk. Es presenten
amb un triplet instrumental amb un inici
al galop, posant-hi una banda sonora de
llegenda (“Cavalleria”), a la qual segueix
una polca tradicional (“Kolomeike”), i amb
tot de giragonses sonores arriben a bon
port (“Mataró”). El cant hi apareix de manera
esporàdica, taverner i popular, a “El moix”,
i continuen la gresca amb “La ronda”. Són
fellinians a “La d’en Miquel” i country a
“Ens trobarem”, i també enlairen el porró
per glosar “En Martí de la Masia”. Desprenen
alegria a través de músiques festives, de
tall tradicional. H.M.A. * * *

ORQUESTRA
PLATERIA
35 tacos /
Rimas baratas
(AZ Records)
LLATINA / CANÇÓ D’AUTOR
35 tacos no és només un disc de l’Orquestra
Plateria. Inclou un CD+DVD en directe a les
Festes de la Mercè del 2009, on el conjunt
deixa constància de 35 anys d’activitat. El
més interessant i alhora el més nou, però,
és que pel mateix preu hi ha un altre CD,
Rimas baratas, on l’històric vocalista de la
Plateria i antic component del trio Dos+Un,
Manel Joseph, debuta signant un treball
amb nom i cognom gairebé quaranta anys
després d’haver començat a trepitjar els
escenaris. L’ha gravat amb la complicitat
del músic i productor Xavier Batllés, una
llegenda de la Barcelona progressiva dels
anys setanta encara massa poc reivindicat.
Hi sentim una col·lecció de cançons que
Joseph ha anat bastint al llarg de tota la
seva carrera, amarades de sonoritat llatina
i ballables –de la salsa al bolero o el reggae
passant per la rumba– però amb un pes
important de la cançó d’autor. L’empremta
de Gato Pérez és ben present a “Anem a
apostatar”, “1.000 llets” o la deliciosa “Verdi
11”, on rememora la seva infància a Gràcia.
Tot i que l’autor digui que són barates, el
disc és ple de rimes sense preu, de les que
no es poden comprar. R.P. * * * *

SVA-TERS
Sexe, putxero
i rock’n’roll
(Producciones
Malditas) SKA-ROCK

JOANA SERRAT
The Relief Sessions (autoeditat)
CANÇÓ D’AUTOR
En un temps en què tot és efímer i
l’art acusa certa manca de substància,
hi ha músics que tornen a l’origen per
fer cançons amb voluntat de deixar
pòsit. Aquest és el cas de la cantant
i compositora vigatana Joana Serrat,
que va créixer, explica, escoltant els
vells àlbums de Xesco Boix i Neil
Young que sonaven al tocadiscos de
la seva mare. En certa manera, això
és el que escoltem en aquestes setze
cançons, cantades en anglès –com ja
havia fet Serrat en els seus dos treballs
anteriors– i ara també en un català
cada cop més natural. En tot plegat
hi reconeixem els clàssics, com Bob
Dylan o Joni Mitchell, i també la
influència del pop atrevit de creadores
com PJ Harvey o Cat Power. The
Relief Sessions, com els antics elapés,
té una ‘cara A’ i una ‘cara B’. És un
disc que comença intens, minimalista
i seductor, amb cançons com “Old
Town” o “El meu regne”, i acaba ben
llançat, apropant-se sense rubor cap
al blues i el country a “Princesa de
colors” o “My Wife”. Els temes de
Joana Serrat es vesteixen del mínim
indispensable: de vegades només amb
acords d’una guitarra acústica, guiats
per una veu suggerent –sens dubte
l’intrument més important i versàtil–
i alguns apunts percutius. A estones
la distorsió –sense excessos– pren el
timó, com a “Bedroom Culture”, o
les melodies naveguen en un elegant
violoncel, com a “Moonbeams”. En
tot cas, tot el que hi sentim hi és ben
trobat i té un sentit. Joana Serrat es
confirma com una veu emancipada,
que obre el traç del seu propi camí
a base de cançons que arriben lluny
i endins. ROGER PALÀ * * * * *

Que Sva-Ters tenen una bona parròquia de
seguidors incondicionals ho demostra que
existeix una Viquipèdia, l’Sva-pèdia, amb
més de set-centes entrades dedicades
només al grup d’Alcàsser. Sexe, putxero i
rock’n’roll és el seu tercer disc, on trobem
el poti-poti sonor que els ha convertit en un
plat fort de tota bona farra. En aquest disc
s’atreveixen amb el disco-funk (“Putxero
Maxi Disco Sva”), el rock’n’roll al més pur
estil Ramones (“Follaoret”) i, és clar, amb
el reggae i l’ska (“Piu en alt” o “No volem
la teua mà”). El disc té una forta càrrega
llatina en forma de salsa i son en els temes
més festius, i algun flirteig amb el flamenc
a “Qui vol un aixà rovellà?”, tema dedicat als
llauradors on col·labora Miquel Gil (pare de
Gusmà, el baixista del grup). Les lletres, amb
un punt barroer i desenfadat, combinen la
festa amb un explícit toc polític i social.
Ball, festa i fusió amb els ingredients més
clàssics de la música festiva: Sva-Ters
no fan res que no haguem vist ni en tenen
intenció. Tampoc aspiren a més. R.P. * *

SENSE SAL
Tardes de sol
i préssecs
(Temps Record)
POP-FOLK
Alguns ja vam descobrir aquesta tropa a
l’Acústica de Figueres, participant en una
semifinal del Sona 9 2011. Joves i amb
empenta, pocs mesos després debuten
amb Tardes de sol i préssecs, un títol que
plasma la calidesa i dolçor de les seves
cançons, que es transmet amb ukeleles i
violins, però sobretot amb la veu d’Alícia Rey
–en contrast amb el to que pren en algun
moment concret la veu de Martí Cabanes,
que pot semblar impostada–. El so de la
trompeta que obre el disc amb el tema “Ara”
–ens pot remetre a La Brigada però també
a Calexico– també és un valor afegit per
a un debut més que correcte. Les ganes de
jugar de Sense Sal s’han convertit en la
cançó “Quisca Ramsès i picaró” –un tema
que la quitxalla ja hauria de saber-se de
memòria i cantussejar sortint de classe–, i
l’optimisme tanca un disc que vaticina que
“Demà sortirà el sol”. No els falta sal, només
la difícil tasca d’acabar de trobar cadascú
el seu paper dins el grup. Sort! E.S. * * *

ELS SULFITOS
Podria semblar
il·lògic...
(Autoeditat)
POP-FOLK
Els Sulfitos presumeixen de ser ‘el primer
grup de música que s’anuncia a totes les
ampolles de vi’. Els sulfits, de fet, diuen
que són un dels principals causants de la
ressaca. Però tranquils que aquest grup no
us causarà cap tipus de trastorn postaudició,
sinó tot el contrari. Naturals de Breda (la
Selva), el seu pop amb ressons de folk i
de melodies agradables influenciades per
l’actual escena catalana ens transporta amb
les seves cançons als records d’infantesa.
A “La cançó d’en Marçal” i “Com hem quedat”
expliquen històries de desamor, i a “La
fabulosa història de l’home sense ombra”
entren en el camp de la fantasia. Cal fer una
menció especial al tema que inspira el títol:
“Fal·lera geminada”, un autèntic single que
podria haver signat perfectament un grup
ja consolidat com Els Amics de les Arts, i
la cançó que els pot definir millor. La seva
caixa de ressonància musical s’obre també
al pop-folk amb les referències de Manel
o Mishima com a màxims exponents, però
la música més tradicional i el country són
també pilars del seu ideari musical. Debut
fresc, desinhibit, divertit i sense complexos,
que pot ser una de les revelacions de l’any,
si surt l’oportunitat. FERRAN AMADO * * * *

VERD I BLAU
Un fràgil corall
(autoeditat)
JAZZ-POP

Si agafem el pot del color verd –el jazz–
i l’aboquem en la dosi adequada al cubell
del blau –el pop– en sortirà el turquesa,
un mineral amb la propietat de mesclar
la delicadesa del jazz amb els ritmes més
enganxosos del pop. Una joveníssima
Judit Neddermann (The Gramophone All
Stars, Coetus) posa la veu en un projecte
encapçalat per les composicions del baixista
Vic Moliner (The Gramophone All Stars,
Step The Next). Verd i Blau debuten amb
un disc en què les compoiscions pròpies
es combinen amb versions de John Mayer,
dels mestres del pop (The Beatles) i de la
canadenca Joni Mitchell. Verd i Blau és
també el color del corall més fràgil. No cal
buscar un escull, només capbussar-se i
assaborir tranquil·lament les propietats,
colors i sabors de les cançons. E.S. * * * *
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PAUL
McCARTNEY
Kisses on
the Bottom
(Hear Music) JAZZ
AIR
Le voyage
dans la Lune
(Virgin)
ELECTRÒNICA
El duet francès ha trobat en la pel·lícula de
Georges Méliès un vehicle perfecte per
desenvolupar la seva electrònica orgànica
i descriptiva. Per a l’ocasió han tingut les
col·laboracions vocals d’Au Revoir Simone
i Victoria Legrand (Beach House), en un
treball del qual es gaudeix molt més en
el format DVD, però que també té prou
entitat per ser degustat només en àudio.
XAVIER MERCADÉ * * *

DIRTY THREE
Towards the Low Sun
(Bella Union)
EXPERIMENTAL

Sempre que Nick Cave li dóna vacances,
Warren Ellis aprofita per reactivar el seu
projecte personal i particular Dirty Three.
La seva és música paisatgística i alhora
inquietant, i és que no podria ser d’altra
manera en un projecte on hi ha el pèrfid
violí d’Ellis. Els desenvolupaments van des
de la placidesa fins a la tempestuositat, tot
executat amb actitud i en plena llibertat
creativa. X.M. * *

MIKEL
ERENTXUN
24 golpes
(Warner)
CANÇÓ-POP
Amb el seu discurs en solitari més que
esgotat i havent provat ja dues vegades la
via d’escapament aprofitant la reunificació
de Duncan Dhu, sembla que Mikel Erentxun
ha hagut de trobar una nova fórmula per
mantenir-se en actiu. Ha seguit les passes
del seu excompany Diego Vasallo i signa
un disc de caire intimista i veu trencada.
No és un mal treball, però és un vestit que
no li escau gens ni mica. X.M. * *

LEONARD COHEN
Old Ideas (Sony)
CANÇÓ D’AUTOR
El 31 de gener es va posar a la venda
el nou àlbum del fabulós cantautor
i poeta canadenc septuagenari. Es va
presentar amb el senzill “Darkness”,
després d’un tema que s’havia publicat
prèviament, “Show Me the Place”.
Tot i que “Darkness” és una cançó
prou rítmica, aquest disc de Leonard
Cohen (Westmount, 1934) ofereix
unes cançons tranquil·les banyades
de blues i que, com un mantra, es
capbussen fins als replecs profunds
de l’ànima de l’ésser humà: des de
l’amor i la sexualitat fins a la pèrdua
i la mort. Per tal que puguem copsar
tots els detalls del caràcter de Cohen,
l’edició a l’Estat espanyol té el detall
d’incloure al llibret totes les lletres
traduïdes per Joaquín Sabina. Cohen
inspira serenitat i continua posant en
solfa l’esperit de qualsevol ànima
sensible, amb una veu que asserena
i que és tot un bàlsam. HELENA
M. ALEGRET * * * * *

THE
MACCABEES
Given to the Wild
(Music As Usual)
POP
Jugant a la lliga marcada per l’èpica de les
emocions, The Maccabees han fet un canvi
estilístic a la seva carrera i s’han endinsat
en un so que queda a mig camí entre les
atmosferes etèries de Bon Iver i els focs
d’artifici de Coldplay. Saben bé com fer-ho
per no arribar als extrems, i creen un camí
propi net i vital que es clava a cada cançó
en una progressió constant durant tot el
transcurs del disc. X.M. * * * *

Costa entendre com Paul McCartney ha
estat capaç de parir un disc com aquest.
Més que no petons al cul, molts fans dels
Beatles preferiran engegar-li una coça per
aquest treball en què renega de qualsevol
referència al pop per passar-se a un so
ranci, caspós i esgotat basat en estàndards
dels anys vint als quaranta. Ni tan sols les
col·laboracions a càrrec de Stevie Wonder,
Eric Clapton, Elvis Costello o Diana Krall
no aconsegueixen fer-nos pensar que això
no és més que una anècdota inexplicable
dins la discografia del ‘Macca’. X.M. *

NIGHTWISH
Imaginaerum
(Nuclear Blast)
HEAVY SIMFÒNIC

A Nightwish se’ls en ha anat l’olla: una cosa
és gravar treballs de heavy fosc i simfònic
amb influències gòtiques i un cert caire
cinematogràfic, i l’altra és fer discos com
Imaginaerum, en què tots els excessos
només els porten al ridícul i l’autoparòdia.
La banda finesa s’ha passat de rosca en
un disc conceptual del qual ja anuncien la
versió audiovisual per als cinemes. Glups!
XAVI VOLLKER *

LOS
MADISON
Compás de espera
(autoeditat)
POP
Disc a disc, Los Madison s’han anat llaurant
un so propi i una qualitat inqüestionable.
Aquest tercer treball no decebrà gens ni
mica els seguidors de la banda madrilenya,
perquè segueix amb elaborades textures
de rock nord-americà fet amb l’ànima i les
col·laboracions de luxe de Miguel Ríos i
membres de Los Secretos i The Sunday
Drivers. Un disc per al qual, per cert, van
assolir implicar prou seguidors per tal de
doblar el finançament necessari, a través
de Verkami. FRANCESC SIMÓ * * *

NADA SURF
The Stars
Are Indifferent
to Astronomy
(Barsuk) POP-ROCK
Els novaiorquesos han decidit tornar al
seu so bàsic despullant-se de floritures,
anar directament a l’origen i recordar els
rèdits que pot donar la formació bàsica
de trio. Sense oblidar el seu paper dins el
power-pop més vitaminat ni la seva tirada
a les melodies, saben cuidar unes guitarres
que també poden esgarrapar quan volen.
Nada Surf convencen sense artificis jugant
la carta de la naturalitat. X.M. * * *

LANA DEL REY
Born to Die (Polydor) POP
Possiblement totes les comparacions
que s’hagin fet són exagerades, però
s’ha de reconèixer que Born to Die és
un bon disc en el qual la novaiorquesa
Lana del Rey es presenta en diferents
tendències –hip-hop, pop, r’n’b amb
arranjaments cinematogràfics– i que
amb uns sorprenents recursos vocals
obté un resultat més que satisfactori.
I tot gràcies a una producció de luxe
d’Emile Haynie, que potser peca per un
excés de grandiloqüència. Sigui com
sigui, la maquinària ja està engegada,
i tindrem arreu aquesta noia amb cara
de no haver trencat mai cap plat però
amb l’amagada intenció de destrossar
una botiga de ceràmiques de Lladró
sencera. Femme fatale amb tots els
astres conjugats per convertir-se
en la diva d’aquesta temporada.
XAVIER MERCADÉ ****
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NUNNERY
Saviour
(Lengua Armada)
MÈTAL

Saviour és un d’aquells discos que no donen
ni un segon de treva a l’oient. Ubicats entre
Terrassa i el Masnou, Nunnery han sabut
facturar un so potent i que manté un punt
de frescor sovint difícil de trobar en una
banda amb tres discos ja al carrer. Hi ha
la contundència necessària en temes que
no s’embranquen ni es perden per laberints
insondables, directes i brutals, configurant
el so d’un grup que viu el millor moment
de la seva carrera. XAVI VOLLKER * * *

LAS RUINAS
Las Ruinas
(El Genio Equivocado)
POP-ROCK

De vegades és difícil esbrinar si els grups
que tendeixen a un so lo-fi i pretesament
casolà trien aquesta via per vocació o per
necessitat. Aquest darrer és el cas dels
barcelonins Las Ruinas, que amb un so
totalment amateur però molt fresc i també
desacomplexat reediten les seves demos
–Butano! (autoeditat, 2010) i Disco de
autoayuda para mutantes (Siete Señoritas
Gritando, 2011)– en un doble CD mentre
esperen el seu nou treball que han d’editar
aquest 2012. X.M. * *

SOWETO
South West Town
(Brixton Records)
SKA

Soweto formen part d’una generació que
va descobrir l’ska i la música jamaicana de
la mà de bandes catalanes com Skatalà o
Dr. Calypso. Amb el temps, el grup del barri
de Gràcia ha anat evolucionant en una línia
més purista, submergint-se de ple en les
sonoritats sincopades dels anys seixanta
i setanta. En aquest segon treball mostren
la seva passió per l’estètica més old school,
amb peces amarades de soul i jazz. “Try My
Best” o “Around the Corner”, amb Derrick
Morgan, ens traslladen de dret a Trench
Town. ROGER PALÀ * * *

JOHN
TALABOT
Fin
(Permanent
Vacations) HOUSE

KLAUS & KINSKI
Herreros y fatigas (Jabalina) POP
Sense perdre la gràcia naïf que sempre
els ha marcat, aquest grup murcià ha
sabut créixer en so i en inquietuds.
El seu tercer disc llarg segueix amarat
de lletres inquietants que amaguen un
particular i amarg sentit de l’humor,
a més d’un eclecticisme musical que
sorprèn a cada peça. Des de la cançó
popular, l’indie-pop i el pasdoble fins
al rock dur, el dream-pop i el noise
passant pel country i l’electrònica, el
duet format per Alejandro Martínez
i Marina Gómez Carruthers assoleix
que el resultat no sigui un poti-poti
difícil de digerir, sinó un bon producte
sorprenent, uniforme i identificable.
Sentit, sensibilitat i esperit crític en
un duet que converteix els seus
discos en monuments instrumentals.
XAVIER MERCADÉ * * * *

RINGO STARR
2012
(HIP-O Records /
Ume)
POP
El bo de Ringo Starr no té cap dubte sobre
el seu paper en el món de la música: el
de simpàtic secundari que va tenir la sort
de ser al lloc adequat en el millor moment.
Conscient de la seva situació, no li ha calgut
demostrar res ni remenar en les arrels per
gravar discos com aquest, on només hi ha
simples cançonetes pop executades amb
l’única intenció de divertir-se amb els seus
amics: Joe Walsh, Dave Stewart, Van Dyke
Parks, Don Was i Edgar Winter, entre molts
altres. X.M. * * *

Electrònica amable i tangible no exempta
de risc servida de la mà d’aquest productor
barceloní, que ja ha aconseguit atreure
l’atenció dels mitjans internacionals amb
la gravació d’aquest segon treball. Sense
caure en la facilitat dels bombos i baixos
rebentats, el seu house transita per camins
amb textures orgàniques, que no busquen
l’acció immediata del ritme sinó més aviat
sumergir-se en sensacions i emocions. És
la gran aposta de la temporada. X.M. * * * *

AMY
WINEHOUSE
Lioness:
Hidden Treasures
(Universal) SOUL
Ja es podia imaginar que després de la
mort d’Amy Winehouse la indústria musical
no trigaria gaire a llançar-se sobre el seu
llegat com un voltor. Aquest treball és un
recull de temes que la cantant londinenca
havia deixat de banda i alguns indicis del
que podria haver estat el seu tercer disc
oficial. L’àlbum però no acaba de resoldre
l’enigma: fins on hauria arribat el geni de
Winehouse si no hagués desaparegut del
planeta l’estiu passat. X.M. * * *

TINDERSTICKS

The Something
Rain
(Constellation)
POP DE CAMBRA
El plaer de retrobar-se amb la veu tremolosa
i trista de Stuart A. Staples al capdavant
dels seus Tindersticks té sempre com a
recompensa uns discos atemporals i amb
olor de clàssics sense data de caducitat.
Són ja nou treballs editats, i potser l’únic
defecte que arrosseguen en perspectiva
és certa rutina que fa que les sorpreses
només apareguin en comptagotes, tot i que
aquestes encara són rebudes amb la pell
de gallina. X.M. * * *

VAN HALEN
A Different Kind
of Truth
(Interescope)
ROCK
Per regla general els grans retorns s’acaben
saldant amb uns discos mediocres i gires
d’èxit que s’alimenten del passat de cada
banda. Sembla que Van Halen voldrien ser
l’excepció de la regla amb aquest nou disc:
el retorn de David Lee Roth a la formació els
ha renovat l’energia i els ha injectat una
forta dosi de rock’n’roll que recupera tota
la potència del passat. Ara només els falta
comprovar si el directe està a l’alçada de
la llegenda. X.V. * * *

SERRAT & SABINA
La orquesta del Titánic
(Sony Music) CANÇÓ D’AUTOR
Aquesta parella de vells cràpules torna
a unir forces cinc anys després de la
gira anomenada Dos pájaros de un tiro.
I si en aquell moment van fusionar
els seus repertoris propis, ara la unió
dels dos cantautors comporta onze
cançons compostes a mitges: històries
de perdedors enamorats, interpretades
per uns personatges ben conscients
d’estar de tornada de tot però amb
moltes tones d’experiències artístiques
acumulades, sobretot en les antigues
arts de seducció de les dones. Joan
Manuel Serrat ha aconseguit que de
nou el madrileny Joaquin Sabina canti
en català a “Dolent de mena” —ja ho
va fer a Qui té un amic (Ariola, 1989)
de Pi de la Serra i amb Lluís Miquel
a Silenci, gravem (Difusió Mediterrània,
1983)–. Un parell de pàjarus que
volen viure una jubilació digna tot
explicant les seves batalletes vitals.
XAVIER MERCADÉ ****

EL
DISC
DEL
MES
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dEUS

Keep You Close
(Pias)
POP-ROCK
*************************************

Aliens a qualsevol tipus de moda, impermeables als revivals,
vacunats contra vel·leïtats momentànies, els belgues dEUS
lliuren un nou disc, el sisè en una carrera de més de vint anys.
Potser ha ajudat a aquest aïllament estilístic el fet de ser
una banda europea, allunyada del soroll mediàtic i dels corrents
més o menys generacionals. Si s’extreu tot això de l’equació,
què en queda? Doncs una barreja nascuda a redós de l’afterpunk, però amb una instrumentació enriquida i més complexa,
que coqueteja de tant en tant amb el jazz, però també amb
el dòcil folk i amb el rock de carretera americà.
Aquest Keep You Close és un disc molt florit, ple d’arranjaments,
que reposa sobre uns temes molt estructurats (un dels forts
de la banda: recordem per exemple com s’anaven afegint tot de
capes i capes a la increïble “Instant Street”). I també amb una
instrumentació treballada. A banda dels cinc components
estables (dels quals només dos, Tom Barman i Klaas Janzoons,
pertanyen a la formació original) cal sumar-hi també una
vintena llarga de col·laboradors. Entre els cameos destacats
hi ha Greg Dulli (The Afghan Whigs, The Twilight Singers) fent
cors d’un parell de temes i Tim Vanhamel (Eagles of Death
Metal) cantant “Ghost”.

per Àlex Gutiérrez

“Keep You Close” obre el disc amb teclats i cordes prominents
però a dEUS això no és sinònim d’acaramel·lament –o no tan
sols–, ja que el tema té una tensió continguda que creix fins
que desemboca en tornades on Barman canta a la inevitabilitat
de dos cossos que tendeixen a imantar-se tot que la prudència
aconsella el contrari. Passa el mateix a “Twice (We Survive)”,
una de les peces més reeixides del CD, on també es perfila una
relació potser il·lícita en què inevitablement s’acaba decebent
l’altre membre, ja que no es lliura com l’interfecte espera.
Tot i el títol, “The Final Blast” és un tema més reposat, conduït
per un baix distorsionat i un ritme de tres per quatre que li dóna
un aire de jazz. La peça té unes guitarres volades properes
a les que feien Radiohead fa alguns anys i que ajuden al to
delirant de la cançó. “Dark Sets In” és una peça més concreta,
hereva del rock alternatiu dels noranta i segurament la cançó
que més recorda etapes anteriors d’aquesta banda. “Ghosts”
és la cançó més accessible en una primera escolta. El seu
final, amb metalls inclosos, pot fer pensar en alguns dels
divertimentos dels TV On The Radio, tot i que és menys festiva,
menys funky i més rockera. Els metalls són presents també
a “Constant Now”, amb una bona entrada de guitarres que
remeten a l’era daurada del pop-rock. El disc es va enfosquint
cap al final. “The End of Romance” és un tema discret –i també
prescindible–, a mig temps i més recitat que cantat, sobre
el contrast entre la natura perenne i l’amor caduc. “Second
Nature” té més mala llet, amb el seu punt de distorsió de la
veu i la bateria relativament alliberada. I “Easy” tanca el disc
a la manera clàssica: és un tema atmosfèric, que mira de
fixar una última referència en l’oient i que s’ho juga tot a la veu
a punt de trencar-se de Tom Barman.
El conjunt no suposa cap sacseig del panorama musical, però
és un recull de cançons sòlides, ben escrites, estructurades
i cantades. Ara poden semblar ja una mica velles, però és un
d’aquells discos que, de ben segur, d’aquí a trenta anys seguirà
funcionant: és l’avantatge de ser clàssics. Si ens equivoquem,
els convidarem a fer una petanca.
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LLIBRE
ELS AMICS DE LES ARTS.
ESPÈCIES PER CATALOGAR.
EL LLIBRE
ELISENDA SORIGUERA
(Cossetània Edicions / GRUP ENDERROCK)
POP D’AUTOR
A la presentació del llibre, Els Amics
de les Arts afirmen que en aquestes
cent seixanta pàgines s’han deixat
retratar des de molts angles diferents,
de manera que hi quedi reflectida
“aquella finestra d’una nit freda de
març [a Gósol, on van compondre
part del seu nou àlbum Espècies per
catalogar]. Un forat per on mirar i
veure tot el camí que ens ha portat a

fer aquestes dotze cançons”. El llibre
repassa amb pèls i senyals –opinions
i tuits– la trajectòria d’Els Amics de
les Arts: la història de quatre amics
que van començar en un sofà i van
acabar al Palau de la Música. Però
sobretot se centra a explicar tots
els ets i uts del seu nou treball, a
partir d’un grapat de ‘Moments per
Catalogar’: des de la seva gestació
–que va començar tot just l’endemà
d’acabar la gira Bed & Breakfast–
fins al dia que es va posar a la venda,
repassant moments clau, persones
destacades (el productor Ferran
Conangla, el bateria Ramon Aragall
o el baixista Pol Cruells) i cadascuna
de les noves cançons. Personatges

populars expliquen la seva relació
amb Els Amics, i també hi ha retrats
del quartet amb les confessions, i
explicacions de com funcionen en
l’aspecte musical. Dani Alegret, el
més músic de tots, diu: “Cada cop
em fa menys por compartir coses
inacabades si penso que a través dels
quatre caps en podem arribar a fer
una cançó”. Eduard Costa admet que
que va “convèncer quatre amics per
fer una maqueta en quinze dies i
presentar-la al concurs Sona 9”. Joan
Enric Barceló assegura: “He portat
el pes de la majoria de les lletres”, i
Ferran Piqué es manifesta guitarrista
i peça clau en els ‘afers tecnològics’.
A més d’una excel·lent tria gràfica

–amb imatges d’E NDERROCK i del
fotògraf de capçalera Ibai Acevedo–,
els textos de la periodista Elisenda
Soriguera mostren una gran respecte
i coneixement cap a una banda de
primera divisió a l’escena catalana
que mereix tot el reconeixement per
la feina ben feta. H.M.A. * * * *

XII CONCURS DE MAQUETES

SONA9
BASES_2012 WWW.SONA9.CAT

_VOLS SORTIR A LA PORTADA D,ENDERROCK?
_VOLS SONAR A iCAT FM?
_VOLS VEURE EL TEU CLIP A TV3?
El Concurs de Maquetes Sona 9, la plataforma
de grups emergents més important dels
Països Catalans, obre la dotzena edició a
tots els grups i solistes de qualsevol estil
musical que cantin en català i siguin nous
valors de l’escena.
El Sona 9 valora especialment els artistes
novells que encara no tenen una trajectòria
o vinculació professional amb la música.
Això és el que es pretén amb les bases i és
aquest l’esperit del Sona 9.
PRESENTACIÓ DE MAQUETES
• Tots els artistes que hi vulguin participar
s’hauran de registrar al web del concurs,
<www.sona9.cat>, i hauran d’introduir tota
la informació que es demana per poder
activar i validar la seva inscripció.
• Per poder ser acceptats els participants
hauran de penjar un mínim de tres
cançons originals i en català en el seu
perfil del web.
• A la fitxa hi haurà de constar el perfil
de l’artista, una foto recent i un vídeo
(opcional).
• No hi poden participar grups o solistes
que tinguin contractes discogràfics o de
management vigents.
• Com a criteri de selecció es tindrà en
compte sobretot l’originalitat i la qualitat de
les propostes musicals, així com el fet que
siguin propostes noves i d’artistes novells.
• Els 18 grups que accedeixin a la segona
fase hauran de signar un contracte de
gestió entre el grup i el Sona 9 per a poder-hi
participar. Aquest acord serà imprescindible
per poder garantir els seus drets al Sona 9.
TANCAMENT
La data límit per presentar les maquetes
al Sona 9 és el 31 de maig del 2012.
JURAT
El jurat de la preselecció del Sona 9 està
format per dos membres de la revista
Enderrock, dos d’iCat fm i dos de Televisió
de Catalunya i un del programa Sona 9.
FASES DEL CONCURS
1a fase > INSCRIPCIÓ DE GRUPS
DE L’1 DE MARÇ AL 31 DE MAIG
Recepció de les maquetes al web del Sona 9
fins al 31 de maig del 2012.

HO ORGANITZA:

2a fase > PRESELECCIÓ DE 18 GRUPS
DEL 4 AL 15 DE JUNY
De totes les propostes rebudes i inscrites
de manera vàlida, el jurat n’escollirà 18,
que passaran a la tercera fase.
3a fase > VOTACIÓ POPULAR
I SELECCIÓ DELS 9 SEMIFINALISTES
DEL 9 AL 22 DE JULIOL
El jurat seleccionarà 6 dels 9 semifinalistes
per tal de garantir una major equanimitat
en la tria. El 3 restants se seleccionaran
mitjançant la votació del públic a través
del web <www.sona9.cat>. Si els vots del
jurat coincideixen amb els del públic, es
classificaran els següents grups més votats
pel públic.
4a fase > PROVES PRELIMINARS
AGOST-SETEMBRE 2012
Les 9 formacions o solistes més votats
hauran de preparar les següents proves:
1) Versionar i/o adaptar al català una
cançó enregistrada per un altre artista.
2) Musicar el poema d’un autor novell
proposat pel Sona 9.
Les proves s’avaluaran en cadascuna de
les eliminatòries, on es tocaran en directe
juntament amb el repertori propi del grup,
en una actuació de trenta minuts de
durada als festivals Acústica de Figueres,
Mercat de Música Viva de Vic i Barcelona
Acció Musical (BAM). De les 9 propostes
inicials, el jurat del Sona 9 n’escollirà 5,
que passaran a la cinquena fase.
5a fase > PROVES SEMIFINALS
DEL 7 D’OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE
Els 5 artistes –grups o solistes– elegits
que hagin superat les fases anteriors i
hagin accedit a aquesta hauran de fer dues
proves durant el mes d’octubre:
1) Una actuació en format acústic als
estudis d’iCat fm que s’emetrà al programa
setmanal Sona 9 (en directe diumenges
a les 21 h o per internet a www.icatfm.cat).
2) Enregistrament d’una cançó original
als estudis Bucbonera Records, amb
l’assessorament del músic i productor
Miqui Puig i el tècnic de so Tomàs Robisco.
Els concerts acústics, així com les
gravacions a l’estudi de tots els artistes
que hagin accedit a aquesta fase, es
podran escoltar i visualitzar al web.
El jurat especialitzat del concurs escollirà
els 3 finalistes del Sona 9 2012.

6a fase > TALLER DE DIRECTE
NOVEMBRE 2012
Els 3 finalistes faran una estada d’un dia
per preparar el seu directe amb la supervisió
d’un productor musical. Aquesta prova tindrà
l’assessorament de les Cases de la Música.
7a fase > FINAL EN DIRECTE
NOVEMBRE 2012
Els 3 finalistes del Sona 9 actuaran en directe
el mes de novembre a una sala de Barcelona
juntament amb els guanyadors i fnalistes
del Sona 9 2011, Nyandú, i The Mamzelles.
SEGUIMENT DEL SONA 9
El resultat de les diferents fases del
concurs es publicarà a la revista ENDERROCK
i es comunicarà a través del programa
Sona 9 d’iCat fm i dels webs del concurs,
Sona9.cat i Enderrock.cat, així com a les
xarxes socials del concurs Facebook i
Twitter. Abans serà comunicat als grups.
PREMIS
El mateix dia de la final del concurs
es donaran a conèixer els 3 premis:
1) Premi Sona 9
S’atorgarà al millor grup del concurs
segons la votació del jurat, i consta de:
• Enregistrament i edició d’un disc sota
la direcció d’un productor professional.
• Portada a la revista ENDERROCK del mes
d’agost del 2013 (especial Sona 9).
• Accés a la radiofórmula d’iCat fm, un cop
s’hagi publicat el disc.
• Campanya de publicitat a Televisió de
Catalunya, Catalunya Ràdio i a les revistes
del Grup Enderrock.
• Minigira de 5 concerts remunerats en
festivals musicals com la Fira de Música al
Carrer de Vila-seca, l’Acústica de Figueres i
el Mercat de Música Viva de Vic.
• Signatura d’un contracte discogràfic amb
la companyia que esculli el grup o artista.
• Campanya de promoció al Tr3sC, el Club
de Cultura de Catalunya.
• Participació al cicle de concerts Sona 9.
Aquests concerts promocionals i remunerats
es realitzaran durant els mesos de maig i
juny per diferents ciutats de Catalunya.
2) Premi Joventut
S’atorgarà al segon classificat de la final
segons la votació del jurat, i consta de:
• Enregistrament i edició d’un maxi CD
(4 cançons) en un estudi professional.

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

• Minigira de 3 concerts remunerats per
Catalunya.
• Campanya de difusió als mitjans del concurs.
• Participació al cicle de concerts Sona 9.
Aquests concerts promocionals i remunerats
es realitzaran durant els mesos de maig i
juny per diferents ciutats de Catalunya.
3) Premi Èxit
S’atorgarà al tercer classificat de la final
del Sona 9, i consta de:
• 2.000 euros en material musical.
• Campanya de difusió als mitjans del concurs.
• Participació al cicle de concerts Sona 9.
Aquests concerts promocionals i remunerats
es realitzaran durant els mesos de maig i
juny per diferents ciutats de Catalunya.
JURAT DE LA FINAL
El jurat de la final del Sona 9 estarà format
per dos representants de cadascun dels
mitjans organitzadors: ENDERROCK, iCat fm i
Televisió de Catalunya. També hi haurà un
representant del Mercat de Música Viva
de Vic, un de l’Acústica de Figueres i un del
BAM, a més dels patrocinadors privats i
institucionals del concurs.
NOTES ADDICIONALS
• El jurat pot declarar els premis deserts.
• No hi poden participar els finalistes de
l’edició anterior.
• La revista ENDERROCK, els espais musicals de
Televisió de Catalunya i del grup d’emissores
de Catalunya Ràdio, el programa Sona 9
d’iCat fm i el web Sona9.cat realitzaran un
seguiment periòdic del concurs.
• El Comitè de Direcció del Sona 9 està
integrat per representants d’ENDERROCK,
iCat fm, Televisió de Catalunya, l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC)
i la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
• Els grups que participin al concurs
cedeixen els drets de les seves obres i dels
concerts en directe a l’organització per a
finalitats promocionals i no comercials.
• La inscripció al Sona 9 implica l’acceptació
de les seves bases.
• L’organització es reserva el dret de
modificar-les sense un avís previ per raons
de causa major i/o de necessitat per a la
bona pràctica del concurs.
Més informació: Ferran Amado (coord.)
93 237 08 05 / <sona9@enderrock.cat>
www.sona9.cat / www.enderrock.cat

SONA 9
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CONCURS DE MAQUETES SONA 9 AL PORTAL <WWW.SONA9.CAT>.
JA PODEU PRESENTAR LES VOSTRES CANÇONS –UN MÍNIM DE TRES PECES ORIGINALS– PER A LA
12A EDICIÓ DEL CONCURS DE MAQUETES SONA 9, DES DE L’1 DE MARÇ I FINS AL 31 DE MAIG.

TEXTOS: FERRAN AMADO // FOTOS: ARXIU SONA 9

BITTER
Bitter

BOOGIE DREAMS
Teledirigits

LLAMP TE FRIGUI
EL ROCK DE CATALUNYA NORD

EL COL·LECTIU JOAN-PAU GINÉ DE CATALUNYA NORD AGRUPA I PROMOU UNA TRENTENA DE GRUPS I
CANTANTS EMERGENTS QUE CANTEN EN CATALÀ. FINS ARA HAN ORGANITZAT CONCERTS I HAN EDITAT
TRES RECOPILATORIS I UN DVD DOCUMENTAL. UN DELS MÉS DESTACATS ÉS EL QUARTET DE POP-ROCK
LLAMP TE FRIGUI –UN RENEC DEL SEU POBLE, PESILLÀ DE LA RIBERA, AL ROSSELLÓ–, LIDERAT PER
L’ACTIVISTA FRANCK SALA, QUE DEBUTA AMB QUÈ ENS QUEDA? (AUTOEDITAT, 2012).
ENDERROCK: Llamp Te Frigui es va crear arran
del buit de pop-rock en català que hi havia a
la Catalunya del Nord?
FRANCK SALA: Vam fer l’aposta quan Gerard
Jacquet ja havia deixat de cantar i no sortien
nous grups des dels anys setanta. És fa difícil
fer-ho quan el públic identifica la llengua tan
sols amb sardanes i havaneres. Volem canviar
les mentalitats i atreure la gent jove que encara
considera el català com ‘la llengua dels avis’.
EDR: Les noves generacions de músics nordcatalans s’interessen ara pel pop en català?
F.S: L’interès l’estem creant, ja que no hi havia
cap mercat en aquest gènere. Tenim un públic
acostumat a sentir cançons en francès, anglès
o castellà, i és sorprenent l’interès que es pot
generar al voltant de la creació en català.
EDR: Pascal Comelade o Gerard Jacquet han
estat personatges clau per a la difusió de la
música de Catalunya Nord?
F.S: Segur! Però més aviat diríem que Pascal
Comelade, i darrerament Raph Dumas, tenen
bona premsa al Principat. Sembla que és perquè
passen de tot el tema simbòlic del catalanisme
romàntic de la Catalunya del Nord i fan música
sense cant. A les seves cançons no fan servir
pas la llengua. Nosaltres encara creiem que
es pot ‘recatalanitzar’ aquest tros de terra, i
per això hi treballem.

EDR: Després de passar pel Sona 9 2011, heu
editat el primer disc –Què ens queda?– amb
versions i adaptacions de cançons populars.
Però també teniu material propi, oi?
F.S: Amb el CD convidem tothom a redescobrir
versions rockeres de cançons reivindicatives
i tradicionals d’arreu dels Països Catalans,
sempre amb un ritme festiu. Tenim cançons
pròpies, però també fem adaptacions d’amics
perquè parlen de la nostra pròpia realitat com
a catalans del nord però en francès.
EDR: Sou un grup força eclèctic musicalment
parlant. Fusioneu rock, funk, reggae...
F.S: Ens agraden tots els estils i ens avorriria
tocar sempre amb el mateix ritme.
EDR: El 2010 es va crear el Col·lectiu de Músics
Joan-Pau Giné. Va ser una necessitat?
F.S: Aquest nou moviment cultural i artístic
vol contribuir a la creació musical en català
arreu dels Països Catalans i promoure a més
la llengua a Catalunya Nord. Ens cal crear
complicitats amb totes les persones i entitats
que volen ajudar Catalunya Nord a ser més
catalana i menys afrancesada. Fins ara hem
publicat tres recopilatoris promocionals i un
DVD amb la participació d’una trentena de
grups i músics nord-catalans.
CONTACTES: <info@musics-rossello.com>
i <www.musics-rossello.com>

BORINOTS
Borinots

FI
Perplex

HOSTEL ROI
Hostel Roi

CANÇÓ D’AUTOR
Cançons íntimes i senzilles del granollerí
David Delgado, cantant i guitarrista del grup
No Badis!!!. El projecte Bitter parteix de la
necessitat de mostrar les composicions fetes
durant una colla d’anys plens d’experiències
musicals, algunes incloses en els diferents
grups en què ha participat i altres creades
al marge i guardades en un calaix.
CONTACTES: <daviddelgado71@gmail.com>
i <www.myspace.com/bitter03>

POP-ROCK
Quintet manresà de pop emocional i ballable.
Boogie Dreams fan una barreja d’elements
sonors que passen per matisos de rock, funk
i electrònica combinats amb lletres realistes
que parlen del món contemporani, emotiu
i controlat. El març del 2011 van publicar la
maqueta titulada Teledirigits, amb la qual
van ser seleccionats al Sona 9.
CONTACTES: <badrelx@orphes.com> i
<www.myspace.com/boogiedreams>
ELECTROFOLK
Peculiar trio de folk que barreja les sonoritats
tradicionals amb les bases electròniques. El
flabiol, la cornamusa i les tarotes es fonen
amb els ritmes tecno i drum’n’bass. L’arrel
de la seva essència musical, però, l’agafen
de temes populars procedents d’El llibre
d’orgue de Lleida o de l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya.
CONTACTES: <borinots3q@gmail.com>
i <www.myspace.com/borinots>
CANÇÓ ROBÒTICA
Fi és un duet robòtic barceloní de cançó amb
tocs electrònics. Han gravat dues maquetes
en format EP totalment autoproduïdes, la
primera l’any 2009, titulada Primavera, i la
segona aquest passat 2011, Perplex. El grup
també va participar amb la cançó “Rosada”
al disc dedicat a Joan Brossa inclòs al fanzín
Malalletra, publicat també el 2011.
CONTACTES: <fimail.fi@gmail.com>
i <www.myspace.com/fimail.fi>
POP-ROCK
El grup pallarès Hostel Roi ha nascut amb
ganes de passar-s’ho bé tocant i fent cançons.
Cada component del grup hi aporta diferents
gustos o influències, una barreja musical de
pop, rock i reggae interpretada prenent com
a base el bon rotllo. Presenten una maqueta
casolana, feta amb pocs recursos tècnics
però amb molt d’amor.
CONTACTES: <hostelroi@gmail.com>
i <www.myspace.com/hostelroi>
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ROCK
Quintet procedent del Bages amb la fusió
rockera al punt de mira, que barreja estils
de música que van del pop al punk-rock, el
rock i el heavy mètal. Entre les preferències
musicals dels components d’aquesta banda
–creada el 2005 però reformulada amb un
nou cantant i nom el 2010– hi trobem Red
Hot Chili Peppers i System of a Down.
CONTACTES: <pio_691@hotmail.com>
i <www.myspace.com/in6>

IN6

FOLK-FUSIÓ
Banda que proposa una suggerent fusió de
folk, jazz i minimalisme. El saxo i la tenora
canten les melodies sobre una base de baix,
bateria i acordió diatònic. Més que explicar
històries, el quintet d’Olesa de Montserrat
(el Baix Llobregat) suggereix unes melodies
que, sense moure’t, provoquen que de sobte
et puguis trobar somiant davant el mar.
CONTACTES: <sucarrats@gmail.com>
i <www.myspace.com/lhortdefireta>

L’HORT
DE LA FIRETA

FUNK-ROCK
Jove banda barcelonina que presenta una
maqueta experimental plena de ritmes funk
i que posa de manifest la seva atracció per
la força del punk. A les seves lletres destaca
un punt d’inconformisme i un fort esperit de
transgressió. A dalt de l’escenari Mud frega
sovint la performance, amb la qual pretén
no deixar ningú indiferent.
CONTACTES: <rok.porret@gmail.com>
i <www.myspace.com/MUDbarcelona>

MUD

ELECTRÒNICA
Xavier Bordera és ara Pacient X88. Conegut
per haver fundat el trio de Cambrils Gadegang
–que va innovar el neofolk català introduint
elements electrònics–, en el seu nou projecte
deixa anar sense complexos la seva passió
per l’electrònica. Composicions pròpies de
música d’avantguarda que li han obert les
portes a un panorama sonor il·limitat.
CONTACTES: <pacientx88@hotmail.com>
i <www.myspace.com/pacientx88>

PACIENT X88

POP-ROCK
Duet de pop-rock format a Cardedeu el 2010.
Raïm va enregistrar aquesta maqueta per
tenir un record dels seus deu anys creant
cançons de manera amateur i personal. El
material de La verema ha estat autoeditat,
produït per ells mateixos i masteritzat als
estudis Catmàstering de Manresa per Juanjo
Muñoz, de Gossos.
CONTACTES: <raimrock@gmail.com>
i <www.myspace.com/raimrock>

In6

L’Hort de la Fireta

CONVOCADA LA 12a EDICIÓ
DEL CONCURS DE MAQUETES

SONA 9 2012
Mud

Pacient X88

RAÏM
La verema

El Concurs de Maquetes Sona 9, la plataforma
de grups i artistes emergents més important
de la música en català, convoca la seva dotzena
edició, organitzada com sempre per ENDERROCK,
Catalunya Ràdio – iCat fm i Televisió de Catalunya,
i amb el suport dels departaments de Cultura i
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Fins al 31 de maig tots els participants ja es
poden registrar al portal web <www.sona9.cat>
i incriure-hi la seva proposta, que haurà de tenir
almenys tres peces originals en català.
El Sona 9 manté la mateixa filosofia i esperit
que en edicions anteriors: ser el portaveu de
la nova generació de músics del país i valorar
especialment els artistes novells que encara
no tenen una trajectòria professional. Després
de l’èxit de l’any passat, tant artístic com de
participants, s’espera que la nova convocatòria
tingui la mateixa repercussió o que fins i tot
superi les expectatives del 2011.
SONA 9.CAT
El web del Sona 9 ja funciona a ple rendiment
amb novetats i tota la informació que genera
el concurs. Com és habitual, tots els grups i
solistes que hi vulguin participar s’hauran de
registrar i introduir tota la informació que es
demana per poder activar la seva inscripció:
un mínim de tres cançons originals i en català,
informació de l’artista, una foto recent i un clip
o un directe. La informació quedarà registrada
al perfil de cada artista perquè el jurat i el públic
puguin escoltar els temes i valorar-los.

BASES 2012
Les bases del concurs es poden consultar a la
revista ENDERROCK i al web del certamen. Una de
les novetats per als 18 grups que accedeixin a
la segona fase del concurs serà la signatura
d’un contracte de col·laboració i gestió de drets
entre l’artista i el Sona 9. Aquest compromís serà
imprescindible per participar al concurs, ja que
vetllarà pels interessos de promoció i difusió
de l’artista i la seva obra. Amb tot, si es queda
eliminat, l’acord és automàticament rescindit.
El Sona 9 continua apostant pel vot del públic,
de manera que els seguidors podran escollir
directament 3 dels 9 grups que accedeixin a
les fases semifinals. Els altres 6 grups seran
elegits pels membres del jurat.
Pel que fa als premis, es mantenen i s’amplien.
Per al guanyador del Sona 9, gravació i edició
d’un disc i signatura de contracte discogràfic;
i per al segon classificat, la gravació i edició
d’un CD-EP. El Premi Èxit, que s’atorga al tercer
classificat, incrementarà la valoració del material
musical fins a 2.000 euros, un bon incentiu per
a qui vulgui renovar els instruments. Igualment
es manté el premi de la votació popular.
CICLE DE CONCERTS SONA 9
A banda de la gira per diferents festivals per als
guanyadors, els tres finalistes de la 12a edició
tindran un altre premi conjunt: la participació
al Cicle de Concerts Sona 9, que es realitzarà
durant els mesos de maig i juny del 2013. Els
concerts seran remunerats i s’emmarcaran en
una gira per diferents sales, i serviran tant per
promocionar els artistes com per fer difusió
del concurs arreu de Catalunya.
Més informació a <www.sona9.cat>

66 / ROC K VI U
**********************************************************************************************************

Text i foto Xavier Mercadé

************************

ARCTIC
MONKEYS
S’han fet grans
************************

Quan el mes maig del 2006 Alex Turner
es va presentar amb els seus micos de
l’Àrtic a la sala Razzmatazz, tot just era
un noi amb la cara plena d’acne juvenil:
amb la guitarra cordada a l’alçada de
l’aixella feia els moviments insegurs,
incapaç de mirar la cara del públic
sense enrojolar-se. Encara eren una
banda massa jove per fer-se gran. Però
els anys han transformat Turner en
tot un home de 25 anys, amb estètica
rockera, pantalons cenyits, camisa de
llenyataire, mirada convincent i un tupè
al més pur estil de Richard Hawley. I la
progressió ha anat paral·lela a la del
seu públic, que no només ha crescut
amb les cançons d’Arctic Monkeys, sinó
que s’ha multiplicat exponencialment,
fent-los passar d’actuar en sales petites
a ser caps de cartell de festivals o a fer
un Palau Sant Jordi amb una acceptable
entrada de prop de 7.000 persones: al
pavelló es van viure autèntics moments
d’hormones descontrolades quan els
músics es movien a dalt de l’escenari o
destapaven el bagul de les essències
amb èxits nascuts per ser corejats una
nit de dissabte. Adreçant-s’hi en català
amb un ‘Com esteu, Barcelona?’, Alex
Turner va picar l’ullet als espectadors
ansiosos d’emocions, que es van trobar
una posada a escena sòbria i senzilla.
Arctic Monkeys van sortir de dret on
més saben funcionar, amb un repertori
molt ben equilibrat on va manar la seva
essència més rockera, que va arribar a
veritables focs d’artifici de pop urgent
amb cançons com ara “Brick by Brick”,
“Fluorescent Adolescent” o “505” –amb
la col·laboració del teloner i amic de la
banda Miles Kane–, que van tancar la
poc menys d’hora i mitja de concert.
[28.01.2012] PALAU SANT JORDI,
BARCELONA
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Text Helena M. Alegret / Fotos Juan Miguel Morales

************************

BARNASANTS
La Cançó
en primer pla
************************

MARCEL CRANC

SANJOSEX

MARIA DEL MAR BONET

LAURA SIMÓ I FRANCESC BURRULL

KAREYCE FOTSO

MIQUEL PUJADÓ

La inauguració d’aquesta 17a edició del
festival de cançó d’autor BarnaSants
va tenir com a protagonista Sanjosex.
El bandautor bisbalenc va oferir un triple
recital a la sala Luz de Gas per tancar la
gira Al marge d’un camí, tot gravant en
tres jornades –26, 27 i 28 de gener– el
seu primer àlbum en viu, acompanyat de
Richie Álvarez (teclat), Pep Mula (bateria),
Miquel Sospedra (baix) i Xarim Aresté
(guitarra elèctrica). Previ al primer bolo,
quatre cantautors van dedicar un tema
al director del festival, Pere Camps, “Conec
un home bo”, escrit per Joan Isaac, i amb
la complicitat de Dani Flaco –que va fer
el seu recital el dia 3 de febrer al Teatre
Joventut de l’Hospitalet–, Enric Hernàez
i Pau Alabajos. També el 3 de gener, Miquel
Pujadó va celebrar al BarnaSants els seus
30 anys als escenaris. I una menció a
banda mereix l’espectacle de Maria del
Mar Bonet Illes de la mar, que el dia 20
de gener va preinaugurar el festival a
l’Havana (Cuba), i al qual van seguir els
concerts a Vila-seca i Sant Cugat. Els
clàssics de la cançó catalana també van
estar representats en el duet format per
la cantant Laura Simó i el gran pianista
Francesc Burrull, tot reinterpretant el
repertori de Joan Manuel Serrat, amb
moments sublims en cançons com ara
“Cantares”, “20 de març” –la preferida
de la vocalista– o la que titula el seu
espectacle Temps de pluja. El menorquí
Cris Juanico va presentar l’antològic
Dues pedres (RGB Suports, 2012), i el
mallorquí Marcel Cranc va estrenar amb
banda el seu quart àlbum, U (MusicBus,
2012), acabat de sortir de fàbrica, i va
dedicar el concert ‘als que havien sentit
l’amor com una fiblada’. Des de l’àmbit
internacional va destacar l’actuació de
la cantant camerunesa Kareyce Fotso.
[DEL 26.01 AL 10.02.2012]
DIVERSOS ESPAIS, BCN
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************************

ANTÒNIA
FONT
Me sobren
paraules

************************

Encara no fa un any que Antònia Font
presentava les cançons de Lamparetes
(Robot Innocent / DiscMedi, 2011) al
Casino L’Aliança del Poble Nou, però han
estat uns mesos molt ben aprofitats per
la banda mallorquina. Durant el passat
2011 se’ls va poder veure en tota mena
d’escenaris i de festivals (FIB, Pròxims,
Cruïlla BCN, Acústica, popArb o BAM, per
citar alguns exemples). El grup liderat
pel compositor i guitarrista Joan Miquel
Oliver ha estat un de les grups que més
bolos han fet malgrat la crisi. I aquesta
feina ha donat els seus fruits: han rebut
la consideració d’Artista de l’Any 2012
als PREMIS ENDERROCK de la Crítica, i el disc
que ha quedat a la segona posició en el
rànquing d’aquesta revista musical. Era
inevitable que tard o d’hora el grup fes
la visita de rigor a L’Auditori, i ho han fet
aprofitant el Festival Mil·lenni. Amb la
sala plena d’un públic expectant, Antònia
Font va sortir del guió previst en tota la
gira, en què ha alternat les cançons de
més èxit de Lamparetes amb una sèrie
de grans èxits de la seva trajectòria. La
sorpresa final va ser l’aparició de Quimi
Portet, que va posar les sis cordes de
la seva guitarra al servei d’una versió
estripada d’“Astronauta rimador”.
[22.02.2012] L’AUDITORI,
BARCELONA
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************************

GLISSANDO*
Pioners
************************

Amb una mica de retard, els barcelonins
Glissando* van aprofitar per celebrar el
desè aniversari de l’edició del seu primer
disc, Glissando* (Ariadna Records, 2001).
La banda de Laia Vaqué i Marc Sora –els
dos únics components supervivents de
la formació original–, però, ho va fer tot
interpretant les versions del seu darrer
disc: Ermites, cançons i com somiar en
meteorits roses (DiscMedi, 2011). Tan
sols van mirar al passat per recuperar
el seu primer senzill, “Superganga”, molt
ben acompanyats per Èric Herrera i Marco
Morgione –antics components del grup–,
després d’haver bufat les espelmes d’un
pastís ofert pel polifacètic Lluís Colet.
[30.01.2012] ANTIGA FÀBRICA
DAMM, BARCELONA
************************

PERE JOU +
MARTA RIUS

Sumant
inquietuds

************************

La XXV edició del festival Tradicionàrius
ha volgut unir les sensibilitats que hi
ha entre el folk i la música d’arrel i la
música independent de la nova fornada
del pop en català. La sèrie de Concerts
Suma –iniciativa de Quim Soler– es va
iniciar el passat gener amb la música del
barceloní Nico Roig i la veu de Miquel Gil,
i va tornar a repetir experiència al febrer
amb el cantautor pop Pere Jou (4t 1a)
i l’acordió i les cançons de la folki Marta
Rius. El pròxim dia 15 de març es clourà
aquest petit cicle unint la fusió d’Ernest
Crusats (La Iaia) amb els romanços de
tot un clàssic del folk, Jaume Arnella.
[09.02.2012] CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS, BCN
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AUTOMATIC DLAMINI,
UN CALAIX DE SORPRESES

per Xavier Mercadé

*************************************

QUI ÉS AQUESTA
NOIA?

Automatic Dlamini
a la sala KGB
*************************************

En Rafa de Valladolid era un d’aquests promotors de concerts
dels que ja no en queden, algú capaç de muntar una sala de
concerts deficitària a la ciutat del Pisuerga per poder portar-hi
els seus grups preferits, o de crear un segell per publicar els
discos dels seus amics. Un dia va descobrir un grup de Bristol
tan desconegut com impronunciable: Automatic Dlamini.

Li havia arribat el disc The D is for Drum (Idea, 1987), i no va
poder evitar el rampell de portar-los de gira per l’Estat. Però
la promoció va fallar, els discos no van arribar a temps, els
cartells gairebé ni es van veure i els mitjans de comunicació
van brillar per la seva absència a l’hora de promocionar els
concerts de la banda. La gira va ser un fracàs absolut, un
forat a les butxaques del pobre Rafa, que encara es va fer
més gran a l’últim concert de la gira a la sala KGB el primer
de juliol de 1989. Ja preveient el fracàs, ens va demanar que
truquéssim a tants amics com poguéssim per almenys deixar
el grup amb la sensació que la seva proposta podia interessar
algú i que el cansament i les hores de viatge havien servit
per a alguna cosa. En total, comptant tots els cambrers i el
personal de la sala, va aconseguir aplegar fins a una trentena
d’espectadors. Automatic Dlamini no estaven gens malament,
amb un vocalista que tocava bidons com a percussió i que
extreia sorolls estranys de les guitarres, acompanyat d’una
guitarrista tímida a qui li costava aixecar la mirada, i una
banda força competent.
Tots ens vam fer unes fotos dissimulant que érem fans del
grup, però la guitarrista tímida estava massa esgotada fins
i tot per deixar-se-les fer. Amb la cara múrria, el que volia era
tornar a l’hotel, no tenia gens de ganes de sortir a cremar la
nit. Estava cansada, ja devia veure que aquell no era el camí
correcte a seguir. Podien haver anat a una pensió, i fins i tot
ens vam oferir per tenir-los d’okupes una nit a casa nostra,
però en Rafa deia que els músics es mereixien un respecte
i dormir en bones condicions. I tot i que això agreujava la
seva ruïna, sens dubte feia créixer el seu prestigi entre els
quatre que l’envoltàvem.
Doncs bé, resulta que aquella jove guitarrista s’anomenava
en realitat Polly Jean Harvey –sí, PJ Harvey– i el líder del
grup era John Parish. A la banda hi havia també Rob Ellis i
Ian Olliver, que posteriorment formarien part de diversos
projectes de PJ Harvey. L’abril del 1995 va tornar a venir a
Barcelona a presentar les cançons del cèlebre To Bring You
My Love (Island, 1995) a la sala Razzmatazz II –amb Tricky
de teloner–, però els papers havien canviat: en aquest cas ja
era ella qui encapçalava la banda, i Parish se situava darrere
seu. Sembla mentida que aquella noia amb cara de no haver
trencat mai cap plat fos la mateixa que l’estiu del 1998 va
enamorar i seduir tot el Festival de Benicàssim quan va sortir
vestida amb un look sadomasoquista.
La resta de la història ja està escrita i ben documentada. El
creixement i la divinització de PJ Harvey ha arribat al punt
més àlgid: totes les llistes han encimbellat el seu vuitè disc,
Let England Shake (Vagrant, 2011), com un dels millors de
l’any passat i tothom se la rifa per poder-la tenir com a cap
de cartell de qualsevol festival.
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gener 2012 / febrer 2012
DL

19 de gener
BOTES NOVES! En el marc del cartell de la
Xlll edició del Festival Mil·lenni, és el
torn de la cantautora punk mallorquina
Maika Makovski, que atura les màquines
de la gestació del seu nou àlbum –que
es dirà Thank You for the Boots– per tal
d’hipnotitzar-nos amb les seves cançons.
Bravo!
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20 de gener

3 de febrer

A COP DE VOT! Més de 10.000 usuaris únics
a través d’internet ja han dit la seva a la
primera volta dels PREMIS ENDERROCK 2012 de
votació popular; un grapat de clics que es
van recollir a <www.enderrock.cat>. Va ser
l’hora de fer recompte i d’engegar la segona
volta de la votació, amb només els 10 més
votats de cada categoria. Rècord total!

ESTRENA AMICAL! És una nit de celebració:
Els Amics de les Arts ens conviden a la
prèmier del videoclip “Monsieur Cousteau”.
Abans que s’estreni a la xarxa, el quartet i
els responsables del disseny audiovisual
d’Espècies per catalogar (DiscMedi, 2012)
volen veure les reaccions dels afortunats.
Prova superada!

4 de febrer
DOBLET El fred siberià no ens espanta!
Anem a Cardedeu, on el termòmetre marca
–6º, per compartir una nit del Tastautors
amb dues grans bandes del pop català:
Raydibaum –escoltem com la veu de Valen
Nieto ha crescut exponencialment des de
l’inici de la gira– i Mazoni –que fa passar
el fred fent saltar i ballar el personal–. Un
gran tast!

8 de febrer
OH MY LOVE Ens trobem amb l’astre Quimi
Portet en una casa de pagès enmig d’un
marc bucòlic proper a Tavertet (Osona),
per escoltar en exclusiva el seu nou disc
Oh My Love (Música Global / Quisso Records,
2012), un títol simplement… divertit. El
seu vuitè àlbum en solitari arribarà a les
botigues en CD i LP el proper 13 de març,
i és del tot recomanable. Una meravella!

15 de febrer
I LOVE MELODY Albert Guinovart i la revista
440CLÀSSICA actuen a El Molino! Es presenta
el número 4 de la publicació –premi a la
millor nova revista en català–, que inclou
un interessant DVD commemoratiu amb
diverses peces gravades en directes del
compositor barceloní: I Love Melody. El 27
de febrer es presenta el concert Guinovart50
a L’Auditori de Barcelona, per celebrar els
50 anys del músic.
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+ MISHIMA + ELS SULFITOS + AUTÒMATS + ASTRIO
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+ FESTA PREMIS ENDERROCK 2012

