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De l'1 al 14

d'octubre de 2020

Portada: Nueva Vulcano
Entrevistes: La Ludwig Band, Alba Careta
Disc destacat: La vida és ara de Pau Vallvé
Cròniques: El Petit de Cal Eril, Mujeres
Llibre: NAM de Mark Baker. Sèrie: Vernon Subutex
La col·lecció: Maria Climent
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EDiTORiAL
PETITES PORTES
L’any 1998, els sovint oblidats Manta Ray publicaven el seu disc Pequeñas puertas
que se abren y pequeñas puertas que se cierran (Cosmos Records / K Industria
Cultural, 1998). Un títol suggerent que ve a descriure de manera ben gràfica què és
la vida: Qui no s’ha trobat en un moment o altre que el final d’una etapa no acaba
esdevenint la llavor d’alguna cosa nova? Sigui en l’esfera sentimental, professional o familiar, aquesta successió de cicles, que a més s’enreden entre ells com
un cabdell capriciós, és el que acaba definint la nostra existència fins que el teló
baixa definitivament.
Però tampoc ens enganyem, aquest plantejament, tirant a zen, no ens estalvia
ensurts, dolors, patiment i neguit, molt neguit. Perquè si hi ha quelcom que els
éssers humans no portem gens bé és la incertesa. És precisament en aquesta
transició des que es va tancant una porta fins que se n'obre una altra quan més
toca fer el cor fort i tirar endavant.
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DE PORTADA

Text: Maurici Ribera
Fotos: Xavi Torres Bacchetta

Son la 'banda de culte'
del nostre subsòl sonor.
Cinc anys després, Nueva
Vulcano tornen amb Ensayo,
el seu disc més ambiciós.

Nueva
		normalitat
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El procés de creació d'aquest
nou disc ha estat de tot
menys normal?
Artur Estrada: Per aquest disc
vam tornar al local d'assaig
on vam fer els primers discos,
a Castellar del Vallès, a casa
dels pares de l’Albert (Guàrdia,
bateria). Hi té un soterrani.
Vam poder retrobar aquesta
dinàmica dels inicis. El títol del
disc, Ensayo (Bcore, La Castanya 2020) també té aquest
sentit. Pel que fa a la gravació,
encara vam tenir sort. Vam
poder gravar el disc just abans
que ens confinessin. Les
mescles sí que les vam haver
de fer amb el productor Santi
Garcia a les nostres respectives cases. Justament per això,
les mescles i la postproducció
tenen molta més importància
i rellevància que en treballs
anteriors. Aquesta vegada,
l'entrevista bona seria amb en
Santi (Riures).
És una situació atípica per a
tots els sectors, en especial
el cultural. Com va afectar el
confinament al disc?
Artur Estrada: Amb el tema
del confinament, la música
ens va mantenir més endollats
que mai i ens va unir. Hem estat més en contacte que mai.
Wences Aparicio: Les mescles es van anar allargant
durant el confinament. Però la
situació portava que calgués
ser més flexibles. Hi ha un
moment que has de dir prou.
La situació també va permetre

que ens hi poséssim de nou.
Artur Estrada: Trucades, videotrucades nocturnes...
Potser per això aquest sigui,
segurament, el vostre disc
més ric, variat i detallista.
Albert Guàrdia: Això té a veure
amb la producció. Vam tenir
unes quantes reunions amb el
Santi per parlar de quin disc
volíem. Després va anar venint
a veure alguns dels nostres
assajos a Castellar. Allà vam
enregistrar les primeres maquetes amb ell. Seguint aquest
procés va ser relativament
fàcil veure cap a on anàvem.
Tot plegat, va afavorir molt
el procés i que el resultat fos
més ric. La premissa era la
de donar a cada cançó el que
necessitava.
La idea inicial s'assembla
a com ha acabat sonant el
disc?
Albert Guàrdia: Mirar que la
mateixa cançó ens portés a
un lloc nou, aquesta era la
idea que vam partir. Coses
molt senzilles a nivell tècnic
que gravat en directe amb les
feines de producció, mescles,
mastering... Tot plegat molt
més pensat. També vam fer
molt més assajos amb el Marc
(Clos, teclista) per veure quins
teclats i vibratos podia afegir a
les cançons.

Artur Estrada: Volíem 15
cançons i el Wences, al darrer
moment, ens va aportar una
cançó nova: "Pedra Oscil·lant".
És el darrer single que ha sortit abans de publicar el disc.
Wences: És un disc més
dinàmic, amb cançons més
canyeres i altres de més
tranquil·les. La producció hi
ha donat altres caires. Sí, és
un disc que emfatitzat per la
feina de la producció.
Artur Estrada: El fet és que
fins ara ens agradava molt
improvisar a l'estudi amb en
Marc. Però teníem por que
arribés un dia en què ens
digués: “xatos, no em feu venir
aquí a pèl". Aquesta manera
de treballar ens ha aportat
coses ben xules en el passat,
però potser ja era hora de
canviar les formes de fer.
Volíeu que tot estigués més
pensat.
Artur Estrada: Arriba un moment que t’ho has de plantejar
així, suposo. No anar esbojarradament pel món i veure-les
venir. En aquest disc, vam
poder donar al Marc molt més
material perquè ell pogués
treballar-hi a sobre.
Marc Clos: A partir de les
demos que van gravar, vaig
poder donar molt més material al Santi perquè ell també
pogués fer. Va ser més fàcil.
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Ens agrada arriscar i
Ensayo és una prova,
el nostre experiment"

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Albert Guàrdia: Cadascú té
el seu paper. Tots hi hem
aportat.
Artur Estada: Tants anys junts
ja ens coneixem i sabem com
fer-nos les coses més fàcils.
Trobo que “Sueño Europeo”,
“La canción del sol” i “Fluorescente” son fins i tot més
hits o més singles que les
escollides. Són les més melòdiques i immediates.
Albert Guàrdia: Sempre fem
l’antisingle (riures). Potser
acabarem fent un fanzine
¿Como se hizo...?. De fet, el
tenim preparat. Ja veurem
si ho acabarem editant. Al

fanzine hi ha un text o nota
de premsa on expliquem que
“Sueño Europeo” hauria pogut
ser el tercer single. És molt
probablement la cançó més
representativa del so i de com
hem fet el disc.
Artur Estrada: És una cançó
creada al local des de zero.
Tot i hem aportat. És de les
més treballades. “Fluorescente” o "La canción del sol", són,
contràriament, més automàtiques o directes. A “Sueño
europeo” i “Rotondas” ens
hem esforçat una mica més
pel que fa a la composició i
buscar un so diferent de tot el
que havíem fet abans.

Marc Clos: Donar una volta i
cargol més a la composició de
Nueva Vulcano: dinàmiques
més suaus, però sense que es
perdessin.
Wences Aparicio: A cada
disc ens hem d’esforçar a
fer coses noves. Necessitem
sentir aquesta diferència i ens
agrada buscar coses noves.
Tenim un so molt nostre, molt
propi i identificatiu. Això ens
motiva a buscar coses noves
a cada disc.
Artur Estrada: Segurament hi
haurà gent que dirà: "però si
totes les cançons són iguals
des del 2003. Sempre fan la
mateixa cançó". Ens agrada
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CRÍTiCA
Nueva Vulcano son com
el cinema de Woody
Allen, que aparentment
sempre fa la mateixa
pel·lícula: paios
neuròtics obsessionats
amb descobrir el secret
de la vida. Després,
però, la realitat ens
porta a descobrir que
cada títol té els seus
matisos i els seus
detalls que el fan únic
en una carrera única.
Nueva Vulcano son el
que son i per això ens
agraden, però Ensayo és
el seu disc més arriscat
i detallista. Un treball
d'indie rock de guitarres
sulfuroses amarat
de jocs sonors fins
ara inaudits en el seu
catàleg expressiu.

arriscar i Ensayo és una prova,
el nostre experiment. No som
massa fans de Pink Floyd,
però, sempre fidels a uns
patrons pròxims al punk rock,
ens agrada experimentar.
Ens tempta la idea que estem
provant coses noves constantment.
Hi ha pla de gira o de poder
realitzar alguns concerts?
Deu ser complicat plantejar-se projectes de futur
actualment.
Albert Guàrdia: Tenim algunes coses, però no ens
plantejament sortir de gira,
ara mateix, com ens agrada
fer a Nueva Vulcano. Estem
supeditats al que es pugui
fer. No volíem endarrerir els
plans que teníem abans que
vingués 'l'amic coronavirus'. El
que es pugui fer i ens deixin
fer. Difícil fer-ho com ens ho
plantegem nosaltres: autoproducció, anar a tocar a llocs
on tothom està dret, actuar
sobretot a sales...
Complicat.
Albert Guàrdia: A veure com
van les coses. Però vam
creure que si ens esperàvem
a l’any que ve, tampoc ajudaria. Ara per ara, tenim data a

Madrid, València i alguna altra
cosa. El disc ha sortit ara en
digital i el 30 d’octubre ho farà
la versió en format físic: vinil,
CD i casset.
Per aquests concerts que
teniu contractats, com prepareu el repertori? Els penseu
tenint present que la gent
estarà asseguda, guardant
distància, amb mascareta...
Albert Guàrdia: Ens ho agafem
com la presentació del nou
disc. Ja tenim totes aquestes
cançons acabades de veritat
i volem que la gent les escolti
i descobreixi la feina que hem
fet entre tots quatre.
Artur Estrada: Volem arriscar
una mica. Pensem que és el
que ens demana el cos. Estem
presentant un disc nou. Amb
tot, també hem deixat un espai
pels temes de tota la vida.
Parleu-nos també dels dos
concerts que vau fer el dia
22 de febrer, just abans del
confinament, un a la tarda i
un altre a la nit, a la Sala VOL.
Va ser una setmana abans
que entréssiu a gravar el
disc, però vau tocar Ensayo
sencer.
Artur Estrada: Va anar molt
bé, sobretot el primer, el de
la tarda. Va sortir molt rodat.
Al segon, a la nit, el públic era
més canyero. Vam tenir més
problemes. Però globalment

Clica aquí i
escolta el disc

"

Aina encara juga
un paper molt
important en
l'essència de
Nueva Vulcano"
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va ser una experiència que
ens va acabar marcant com ha
anat el disc.
En quin sentit?
Artur Estrada: Ens en vam
anar a gravar ara amb el que
en descriuen com a ressaca
emocional (riures). Ara li diuen
així! Vam fer aquests concerts,
ens vam venir créixer i vam dir
de gravar el disc en directe. Va
ser el Santi, però, qui va aconseguir que anés endavant.
En aquest disc, Albert, toques
la bateria, evidentment, però
també... cantes molt!
Albert Guàrdia: Faig alguns
cors (riures). De fet, déu n'hi
do, dels cors que faig. Hi havia
un micro, vaig provar coses i...
Està guai. Hi faig cosetes; sí.
Marc Clos: I també hi ha
molta més melodia de què és
habitual a Nueva. Però manté
l’esperit compositiu. La veu de
l’Albert era ideal per fer cors.
Albert: Guàrdia Hi ha gent que
em demana si realment sóc jo
qui canta en algunes parts. De
fet, de vegades, escoltant el
disc, em costa reconèixer-me
a mi mateix.
Quin pes juga Aina (anterior
banda de Artur Estrada i grup
referencial de l'escena independent casa nostra) encara
dins de Nueva Vulcano? Us
pregunten molt per això?
Artur Estrada: Doncs, no et
creguis, tampoc ens ho demanen massa sovint.
Albert Guàrdia: Aina encara
juga un paper molt important
en la nostra essència (riures).
L’Artur es Aina himself. Sóc
molt fan de Pau Santesmasses (bateria d'Aina) i de com
tocava. Jo als Aina els seguia
molt. Els vaig veure tocar quan
tenia 15 anys. Era un grup que
seguia molt. Aleshores ja érem
amics. La meitat de la meva
bateria és del Pau (riures).

LA LUDWIG
BAND
11

Text: Marcel Pujols
Fotos: Jaume Olsen

Rock
		al cau

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

INQÜESTIONABLES
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important)”, “La llum de l’Alba” o “Judes" que parteixen
del rancor cap a una persona.
És un sentiment que t’ajuda a
escriure?
Quim Carandell: Sembla que
bastant. L’enveja és un dels
grans motors de la humanitat i
les tres cançons van una mica
per aquí.

Sis nois vivint a
la palpitant vintena
fent rock d’arrel,
evangelitzant amb
sorna la paraula
de Dylan i Riba.

Son La Ludwig Band,

una màgica anomalia.

Com us veu conèixer?
Lluc Valverde (clarinet): En
Quim (Carandell, veu i guitarra), l’Andreu (Galofré, baix) i jo
ens coneixem del poble, d’Espolla, des de molt petits. Jo
vivia a allà i ells a Barcelona.
Gabriel Bosch (guitarra): En
Quim anava al col·le amb en
Pau (Lanzetta, piano), el Roger
(Cassola, bateria) i jo a l’institut. I també amb l’Andreu. Primer van començar l’Andreu i el
Quim com a La Ludwig Band
en format duo. Després ja van
començar a reclutar: primer el
Pau, després el Roger...
En el vostre disc, Al límit de la
tonalitat (The Indian Runners,
2020) conflueix l'imaginari del
cau i el de les vostres inflències musicals.
Lluc Valverde: No ho sé. Sí
que hi ha molt l’imaginari de
cançoner i de grup de folk. En
Quim és molt de cau i hi ha

moltes ganes de ser un grup
de folk. Però paral·lelament
hi ha el tema que en Gabriel,
en Pau i en Roger estudien
música.
En el teu cas, Quim, quins
aprenentatges t’ha donat el
cau a nivell musical?
Quim Carandell (veu i guitarra): El cau està molt bé per
dues coses, primer pel rotllo
del cançoner i la guitarreta.
Així és com jo he après a
tocar. Després, l’altre punt
important és que allà va ser
on vaig començar a cantar les
cançons. Més que per perdre
la vergonya, és un bon lloc per
veure les coses que funcionen
i les que no. Tens un públic
més receptiu i potser és més
fàcil. Això em funcionava
bastant.
Hi ha moltes cançons, com
“Ara què la passa (Monsieur

És enveja o és directament
detestar la persona?
Quim Carandell: És detestar la
persona. Però quan detestes
alguna cosa d’algú, ja tot t’és
detestable. Al final ja no hi ha
res que t’agradi d’aquella persona. És la gelosia o l’enveja o
el que sigui, que et fan completament insuportable una
persona. Això a “La llum de
l’Alba” passa molt, que la descripció d’ella no tindria per què
ser dolenta perquè és descriptiva i prou, però s’entén que el
motor del narrador és l’odi.
D'on neix aquest imaginari de
La Ludwig Band.
Lluc Valverde: Hi ha molt
l’imaginari de la cançó d’autor
dels anys setanta i vuitanta.
D'Ovidi Montllor, Pau Riba...
A més, l’avi d’en Quim, el
Carandell, escrivia cançons i
té la “Cançó de les balances”
que l’Ovidi va musicar. Des
del principi que hi ha aquesta
cosa de cançó d’autor que explica històries. Després hi ha
cançons com “Te’n recordes”
que ve d’un musical que vam
escriure. Sempre hi ha un punt
teatral en la narrativitat de
la cançó, una mica com dels
Pastorets, si vols.
Teniu molta relació amb el
teatre, oi?
Lluc Valverde: S’està coent
una companyia de teatre.

Gabriel Bosch: Vam fer un
musical sobre un personatge
que es deia Fiona Perestroikovich i la Marta de Tarta Relena
feia de Fiona. L’hem fet algun
cop per Barcelona.
Us considereu un grup de
música o un projecte més
expansiu i multidisciplinar?
Quim Carandell: Va més enllà
de la música. Hi ha altres
arts que s’hi relacionen molt
bé. També perquè la música
combina amb tot i és molt
fàcil que a partir de la música
surtin altres coses. De totes
maneres, hem vingut a fer
música i no una altra cosa.
En tot cas, després de fer les
cançons ja pensarem amb què
les combinem. Tenim projectes relacionats amb el teatre
i segur que n’hi haurà més,
però La Ludwig és música.
Del fet d’estar tocant un estil
de música que potser va tenir
el seu punt àlgid fa 50 anys
què en penseu? És una declaració d’intencions?
Lluc Valverde: No ho sé, ens
surt així.
A l’hora de gravar, penseu
gaire en com es feia abans
per intentar sonar igual?
Gabrie Bosch: Una mica sí que
ho pensem. Però no ens hi
capfiquem gaire. La manera de
gravar sempre és molt natural:
agafem els instruments, toquem i al final retoquem molt
poc. No sé, la cançó sempre
ens porta cap a aquest estil,
sigui folk, rock o pop. Costa
definir-lo.
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En una cançó el
més important
és tenir una
idea, més que
no pas
que estigui
ben escrita"
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Amb vuit cançons n’hi
ha prou per desplegar
un imaginari poderós i
demostrar que a través
del rock encara es
poden explicar moltes
coses. La Ludwig Band
té molta música dins i es
nota, per com toquen al
disc i, especialment, per
com ho fan en directe.
Dylan, Young o The Band,
sonen propers a les
cançons del grup, on el
rock d’aires americans
només és un teló de
fons des d’on Quim
Carandell presenta els
seus personatges odiats
i estimats a parts iguals.
L’antiguitat del decorat
contrasta amb com els
músics el reinventen.

En l’imaginari també hi veig
molt present la religió, a
“Judes” o “Te’n recordes”
per exemple, voleu apropar
l’evangeli a gent que n’està
desconnectada?
Lluc Valverde: Les lletres, al
cap i a la fi, són històries ben
explicades que poden parlar
del que sigui. Crec que té més
valor el fet que la història estigui ben quallada i no que parli
d’aquest tema o d’aquell altre.
Són simplement anècdotes o
coses que li han sortit al Quim
o que li han interessat i ha
volgut desenvolupar.
Quim Carandell: En realitat,
aquestes dues cançons són
bastants diferents. Una, "Judes", és agafar l’exemple de
Judes per explicar una història
diferent. Agafar algú que tothom coneix de la Bíblia i explicar-ne una història alternativa,
la d’un paio que és un pedant.
En canvi, “Te’n recordes” és
explicar la història de Jesús
per capitolets.
De què anava l’obra on sortia
la cançó?
Quim Carandell: L’obra es diu
Sant Pere el Farsant i és una
reinterpretació de la Bíblia. És
la història de Sant Pere que ha
d’anar a salvar els seus amics
que estan tots a la presó. I el
moment de l’obra en què sona

Clica aquí i
escolta el disc

la cançó és quan li agafa un
atac de nostàlgia i li ve la por
i al final no s’atreveix a salvar
els seus col·legues empresonats. A grans trets, la cosa va
per aquí.
Quan et poses a escriure tens
clar què vols explicar o ho vas
decidint sobre la marxa?
Quim Carandell: Crec que
moltes vegades el més important d’una cançó és tenir
una idea, més que estigui ben
escrita o malament. La lletra
ha d’anar a satisfer una idea
i això és el més important i
difícil de trobar. No acostumo
a escriure ajuntant parelles de
versos perquè no acostuma a
arribar a enlloc.
En quins lletristes et fixes?
Quim Carandell: Crec que
potser d’on trec més informació és de pel·lis i de novel·les.
Sobretot en aquest últim disc,
que totes les cançons són
molt narratives. Em fixo en
com parlen de tal personatge
en aquella novel·la o com era
aquella relació amorosa en
tal pel·lícula. D’aquí en trec
bastant.

Prou
precarietat
musical

Diga’m títols que vegis reflectits en el disc.
Quim Carandell: A Cal Coix
i veig molt la Víctor Català
i la Caterina Albert. Per les
descripcions de personatges
m’interessava bastant Dostoievski. Vaig estar llegint
molt Els germans Karamazov
(1880).
Com heu viscut el fet de no
poder presentar el disc?
Gabriel Bosch: Doncs ja n’estem gravant un altre, el que no
té sentit és no fer res. Quan
vam treure el disc i vam veure
que ja se’ns cancel·lava el
primer concert, al Pumarejo al
juliol, vam començar a gravar
el nou disc. Seran 12 cançons i
ja n’hi ha vuit gravades.

theindianrunners.com
La discogràfica associativa

ALBA
"
CARETA

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

TOT AL NOU
En la nostra sempre
excitant escena
jazzística comença
a destacar el nom
d'Alba Careta. La
trompetista d'Avinyó
acaba de publicar
el seu segon disc,
Alades (Microscopi,
2020), obra amb la
complicada virtut de
seduir erudits en la
matèria i neòfits en el
so de la llibertat.
Véns d'una llar on la música
sempre ha estat molt important.
Exacte. Ma mare havia estat
professora de música de primària i això ja li va enganxar al
meu germà, Santi Careta, que
és guitarrista.
No és guitarrista, és molt bon
guitarrista.
Ens portem uns anys, 18.
Des que vaig néixer que m'he
acostumat a escoltar-lo tocar.
Casa nostra sempre estava
plena de músics, perquè tots
els grups amb què tocava
venien a assajar. Tot aquest
ambient musical m'ha aplanat
molt el camí.
Si el Santi és guitarrista com
és que tu vas triar la trompeta?
De petita, estudiant música,
ens van fer la roda d'instruments i des del primer moment que vaig saber que volia
tocar la trompeta. Ho vaig dir
a casa i em van explicar que el
meu avi, que jo no havia conegut, era el corneta del poble.
La tocava repartint el correu.
M'agrada pensar que d'alguna
manera em ve d'herència.

Aquesta sóc jo com a
compositora, trompetista i cantant. Això és
el que us puc oferir"

I el jazz? Com entres en contacte amb aquests sons?
La sort, novament, de tenir en
Santi a casa. Quan hi era, sempre tocava jazz. En canvi, a l'escola de música tot era clàssica.
A casa em divertia amb el jazz
i al conservatori també, però
des del primer moment vaig
veure que allò no era lo meu.
Quan vas saber que volies fer
de la música la teva vida?
No tinc molt clar el moment. O
potser és que no hi ha un únic
moment. Sí que tinc molt present que a 4t d'ESO havia de
triar quin batxillerat volia fer.
Les opcions eren fer música o
estudiar alguna cosa de ciències, que també m'agraden.
Què vas fer?
Recordo que els professors
em recomanaven que no estudiés música.
Per què!?
Per a ells era malbaratar el
meu talent. En Santi, ben
al contrari, m'animava a fer
música. I em vaig decidir per
estudiar el batxillerat musical.
I d'allà a l'ESMUC.
A l'ESMUC només hi vaig
estar dos anys i vaig marxar a
l'estranger. Aquí formava part
de mil-i-un projectes i ni sabia
dir que no, ni tenia temps per
trobar el meu espai vital personal i professional. El millor
era marxar.
I vas marxar a La Haia.
Vaig marxar d'Erasmus a Holanda, sí. En un principi només
havien de ser sis mesos, però
com no hi havia trompetistes,
allà, em van sortir un munt de
feines.

Vas marxar d'aquí per sobredosi de feina i allà vas acabar
igual o pitjor.
Però tenia més temps per a
mi. Allà vaig començar a compondre.
Quines han estat les teves
principals influències i grans
referents?
Chet Baker el primer de tots. El
Santi em va donar un disc seu
de petita i me n'anava a dormir
amb ell. Vaig créixer amb la
seva música. D'aquí vaig passar a Miles Davis i Lee Morgan
i Keny Dorham. Ara em flipa un
trompetista nord-americà que
es diu Ambrose Akinmusire.
M'encanta tot el que fa: com
compon, el seu so, les seves
idees... De fet, la tesi de final
de màster la vaig fer sobre ell.
Vas emigrar per trobar el teu
espai al món però, contràriament, tota la teva obra mira
cap a casa. El teu primer disc,
per exemple, té un títol tant
explícit com Orígens (Blues
Asteroid, 2018).
I estava encantada d'estar allà,
però... Haver de marxar per
trobar el teu espai... Més quan
la meva família sempre m'ha
donat suport. I els meus amics,
el mateix. Estava lluny de casa
fent una cosa que m'hauria
agradat fer aquí, però que aquí,
per les inèrcies, no podia fer.
Déu n'hi do el salt que dónes
d'Orígens a Alades. El primer
és molt bon disc, aquest segon és brutal.
Orígens eren les meves primeres composicions i estava
súper verda. Amb Alades tenia
molt més clar què volia fer.

Després de La Haia vaig marxar a Amsterdam, i allà vaig
conèixer a molta gent. Hi havia
molts més al·licients. L'àlbum
el vam gravar a l'octubre i vaig
aprofitar el confinament per
fer tota la feina administrativa
que implica publicar un disc.
Al disc has musicat el poema
de Pere Quart "Corrandes
d'exili".
En directe acostumo a fer versions de clàssics catalans, que
canto jo mateixa. Una d'elles,
per exemple, i de les més
habituals és "Abril 74" de Lluís
Llach. Una altra de les que no
acostuma a faltar en els meus
directes és aquesta "Corrandes d'exili". Vaig pensar que
estaria bé incloure-la i que la
gent sabés què es trobarà als
meus directes.
És un poema que l'ha musicat
molta gent, entre altres i més
recentment, Sílvia Pérez Cruz.
I jo no puc mentir. La meva versió és una versió de l'adaptació
de Sílvia Pérez Cruz. La Sílvia
és un súper referent per a mi.
Som un país de jazz...
Sense cap mena de dubte. Hi
ha tanta qualitat que a mi em
fa por (riures).
Per què?
El nostre és un país petit però
amb molta gent de talent i
moltes coses interessants per
explicar. El que puc aportar
jo, és una visió diferent a
partir de la meva història. Jo
toco així. Aquesta sóc jo com
a compositora, trompetista i
cantant. Això és el que us puc
oferir. Espero que us agradi.

Clica aquí i
escolta el disc
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Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Clica aquí i podràs
veure un vídeo
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PAU VALLVÉ
Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Claudia Serrahima

SHUFFLE PLAY

La vida és ara
Autoeditat
2020

Sabeu aquells discos – no, això no és un acudit de l'Eugenio –
que desprenen una bellesa tan indefinible que no sabries ben
bé com descriure’ls? Coneixeu aquella sensació d’escoltar un
músic a qui li la bufa per complet el que diguem la resta del món
al voltant de la seua música (bé, dins d’uns límits, clar: a ningú
no li amarga un dolç), perquè es nota que ha fet exactament la
mena disc que li venia de gust, sense reparar en cap expectativa? Doncs això és el que ens passa als que hem d’escriure sobre
el nou treball de Pau Vallvé. La vida és ara (Autoeditat, 2020) és
un àlbum libèrrim, al·lèrgic als corsés, fluid con l’aigua que brolla
de la muntanya, fruit de l’estat de confinament d’un creador que
trau cap a fora tot el millor que alberga al seu si perquè és conscient de no tindre res, absolutament res a perdre. Només ha de
tindre la consciència que no cal cap precaució perquè, total, si ja
ho has perdut tot, què és el que et queda per arriscar? L’horror
vacui no té cap sentit.
No importa quin tall escollim per a endinsar-nos és la magnètica destil·lació del seu pop d’autor, que frega l’excel·lència,
que delimita un paisatge frondós fent de l’intimisme, de l’striptease emocional, una eina tan poderosa com desproveïda – per
sort – de l’afectació que és tan comuna a certs àmbits de l’indie
estatal: el caire casolà del tema titular, l’expressivitat desbocada, sense brides (eixa èpica col·lectivista d’antuvi!) que emana
de “Gaseles i el mar”, el pop ingràvid de “Copia/pega”, el ritme de
bolero – o és una havanera? – de “Com troncs baixant”, la bossa
nova de “Què va, què va”, el ritme gràcil i la retranca de “Mori
l’odi”, la sensibilitat extrema de “Magranes”, el folk pop espinós
de “Sant Grial” o l’space pop levitant, en sintonia amb l’últim
Joaquín Pascual, de “Suposo que això és fer-se gran”.
Ara caic en el compte que aquest és el segon disc que triem
com a destacat a l’edició en PDF de MÚSICA DISPERSA, i és
també el segon consecutiu que brega amb els espectres de la
ruptura sentimental. Tant se val. No cal interpretar-lo com una
declaració de principis, ni de bon tros. Només com una prova
que ací l’únic que importa és el nivell qualitatiu, el fet irrebatible que ens trobem amb una absoluta delícia que marca el cim
del seu autor. Una altra prova que, sense eixir de casa nostra,
tenim a l’abast algunes de les millors rúbriques de la península,
gaudint d’un punt de maduresa que demana que a ningú se li
acudeix no tractar-los de vosté.
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SHUFFLE PLAY

We Are Never Alone.
Songs of Vic Chesnutt

VV.AA
No Aloha Records
2020
[Indie folk]

Okeanídes
BEGUN
Foehn Records
2020
[Electrònica]

Beneïts siguen els músics i
la discogràfica que s’amaguen darrere d’aquest tribut.
Primerament, perquè Vic
Chesnutt, creador majúscul
i tant talentós com malaurat,
que va haver de passar no
poques penúries al llarg de la
seua vida a causa de la seua
malaltia, es mereix no un, sinó
desenes de tributs. I en segon
lloc, perquè a l'extrema i sensible cura que es desprén de
la seua preciosa portada, cal
sumar el treball d’un grapat
d'artistes i grups, pràcticament tots catalans, valencians
i balears tot i que també estan
a la llista la madrilenya Ana
Béjar i els granadins El Osombroso y Sonriente Folk de las
Badlands. C. Pérez de Ziriza

Gonçal Moreno és la fascinant
entitat creativa que s'amaga
rere l'àlies artístic de beGun.
Pedre angular de la nostra
comunitat musical electrònica, si el passat mes d'abril
presentava l'àlbum de cares B
Agora, ara torna a ser notícia
per Okeanídes. És aquest un
treball encarregat ni més ni
menys que pel diari The New
York Times, per posar música
a la docusèrie produïda per
Leonardo Di Caprio i John
Kerry que estrenarà Netflix,
inspirada en l'obra del premi
Pulitzer Ian Urbina sobre les
atrocitats ecològiques i humanes que diàriament es duen a
terme en alta mar. Electrònica
minimalista onírica i suggerent. Oriol Rodríguez

Arrels, Lluita
i Punk Rock

BASTARDS
Tropical Riot
2020
[Punk rock]

Metonymy
of Sound
JOHNNY B. ZERO
Rock From The Future Records

2020

[Indie rock]

Marc López, altrament conegut com 'Presi', és una de
les figures més entranyables
(i actives) del nostre punk.
Baixista de formacions sempre
a reivindicar com Batec i The
Anti-Patiks, i meitat d'aquella
meravellosa estravagància
que va ser (o és) Pato & Presi:
projecte amb què es va dedicar a versionar en clau punk el
repertori de Sau, ara inicia una
nova aventura amb Bastards,
grup amb què debuta de llarg
amb aquest Arrels, Lluita i
Punk Rock. Deu temes en
clau d'efervescent i asfàltic
punk rock i reggae per amants
d'icones del gènere com The
Clash Rancid o Dropkick
Murphys. Oriol Rodríguez

La fèrtil pedrera de la ciutat
de València continua generant
bandes que fan de la saludable heterogeneïtat un dels
seus millors valors. El cas de
Johnny B. Zero és paradigmàtic. Van començar aferrats
a una visió clàssica del blues
rock per acabar adobant-la
amb sacsejades electròniques. A voltes sonen com si
els Black Keys i els primers
Arctic Monkeys es creuaren.
Altres com si l'Stevie Wonder
dels setanta s'actualitzés.
Però el que predomina sempre
és una forma molt natural de
triturar el blues, el rock, el soul
i el funk en un repertori que,
com sempre passa al seu cas,
obtindrà el seu millor punt de
cocció damunt dels escenaris.
Carlos Pérez de Ziriza

EL PETiT
DE CAL ERiL

CONTRACRÒNICA

Sembla que els ha provat el confinament a El Petit de Cal Eril, un dels
grups més en forma a la nova normalitat, i el seu concert a les Nits del
Fòrum en va ser una demostració.
Joan Pons & Co es van ficar la granota de treball per fer una feina precisa
i elegant, destacant la qualitat del
directe basat en capes superposades
de melodies i harmonies, creant una
tela d’aranya de la qual és impossible

MUJERES
Parc del Fòrum, 19 de Setembre 2020
Inici: 21:33h - Final: 22:43h
Fotos: Eric Altimis

escapar. En una hora i mitja van tenir
temps de fer un recorregut pels seus
discos, predominant Energia fosca
(Bankrobber, 2019), el seu últim treball
i també el més rodó i metafísic. L’única nota negativa: El Petit de Cal Eril
és un grup de prop, de matisos; i els
molts metres de distància que separaven l’escenari i les grades del Parc del
Fòrum van desvirtuar l'orfebreria fina
dels de Guissona. Marc Ferrer
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Es culpa
de mi
hermano
Text: Pam Espigarés

Parc del Fòrum, 10 de Setembre 2020
Inici: 21:03h - Final: 22:32h
Fotos: Eric Altimis

Mujeres va tancar el cicle Nits del
Primavera el passat dissabte 19 de
setembre, i veure’ls al Parc del Fòrum
em va fer pensar com el trio barceloní
ha complert el somni de tants adolescents: muntar el teu grup de rock
amb els companys de la universitat i
deu anys i cinc discs després, demostrar sobre un escenari que seguiu
sent bons amics, bevent entre himne
i himne i aconseguir que centenars de

persones cantin a ple pulmó versos
com “una cosa es una cosa y otra cosa
es otra cosa”.
Mujeres no serà el grup amb més escoltes o a què més festivals programin,
però van exhaurir entrades, un fet poc
comú d’aquest cicle on hi havia grans
noms. Potser treballar-se l’escena local
i alternativa durant anys i fer himnes intergeneracionals també dóna els seus
fruits. Ignasi Estivill

Reflexionem molt poc sobre la figura
clau que pot encarnar un germà a
l'hora d'inculcar als petits una influència o altra musical.
A la meva família de classe mitjana, amb pares procedents d'Andalusia, recordo com sonava de fons,
esporàdicament, Perlita de Huelva
o Carlos Cano, entre càntics de la
meva mare. Quan ets adolescent i
comença a recalar l'esperit contestatari i el no sistemàtic a tot el que
promouen els pares, el més fàcil és
ignorar i fins i tot boicotejar aquest
tipus d'influències. Senzillament, no
pots presentar-te a l'escola taral·
lejant la Pantoja. Amb tot, hi ha una
bretxa que deixa entrar la gota malaia del germà. I per aquesta bretxa es
cola, inconscientment, una col·lecció
de grans temes que de vegades sí
que remouen l'ànima, que és a la fi
el que compta quan es parla d'una
cosa tan personal com l'experiència
musical. És molt més senzill acabar
a l'escola comentant alguna cosa
sobre Michael Jackson o Bob Marley, fins i tot emular-ne el vestuari i
la ideologia. La menda vestia draps
folgats, samarretes amb la bandera
de Zimbàbue i amenaçava amb perilloses intencions de fer-se rastes.
Des d'aquella habitació petita
que després seria meva, el meu
germà Rafa, 18 anys més gran que
jo, deixava sortir, una tarda qualsevol, entre altres moltes coses, lletres
inquietants que parlaven de llibertat i
no sé què d'aixecar-se per uns drets.
Va arribar un d'aquells estius de
viatge llarg sense aire condicionat i
al meu germà no se li va acudir res
més que punxar el Survival. Podria
haver fet sonar Luis Cobos. Però
el cas és que era el meu germà qui
idolatrava tot allò. I si era ell, i no un
altre, li devia un respecte, perquè el
meu germà, a diferència dels meus
pares, sí que era guai.

CULTURA DISPERSA

NAM.
Historia oral
de la guerra
de Vietnam
Mark Baker

Text: Carlos Pérez de Ziriza
Esgarrifós. Acollonant. Impressionant. Colpidor.
Podem triar els adjectius que ens vinguen al cap,
que mai faran justícia a la fortíssima impressió que
aquest llibre genera en el lector. Ja us poden parlar
d'històries orals, que mai trobareu una tan esgarrifosa com aquesta. La mare de les històries orals.
L'escriptor nord-americà Mark Baker va dur a
terme una titànica tasca de documentació als anys
setanta, quan ningú volia escoltar per a res els
veterans d'una de les guerres més absurdes i humiliants per a l'estima nacional dels Estats Units, la
de Vietnam. I va arreplegar desenes de testimonis
en estat brut, sense autocensura, gràcies també
a l'anonimat que els garantia i a la confiança que
els procurava. El resultat es va publicar el 1981, i
no ha sigut fins ara que és traduït al castellà, en
un llibre fragmentari que enganxa des del primer
alé, documentat de primera mà els preparatius,
les escaramusses, els desastres, els vessaments
de sang absolutament esfereïdors i la traumàtica
existència dels que van poder tornar: una colla de
xicots, encara pràcticament nens – també xiques,
algunes infermeres –, als que se'ls va llançar als
lleons d'una forma tant vergonyosa com injustificada. El que queda és un tapís d'unes quantes lliçons
de vida. El retrat més fidel possible al voltant de
com l'ésser humà manté la capacitat d'aferrar-se a
un ridícul bri d'esperança, d'albirar una misèrrima
goteta d'humanitat, fins i tot en la més extrema de
les situacions mai imaginables. Lectura imprescindible, magnètica, tant si el conflicte del Vietnam
vos interessa com si no.
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CULTURA DISPERSA

Génération X
a la française
Hi ha dos tipus de persones que poden gaudir amb aquesta sèrie. L’adaptació de la trilogia best-seller de Virginie
Despentes: els fans incondicionals de l’escriptora, dramaturga, cineasta, guionista i tot-el-que-vulgui-ser francesa i les
persones que ara ens endinsem en els 40 i que enyorem tot,
absolutament tot, de com érem, que teníem i que desitjàvem
fa 25 anys.
Qualsevol d’aquests dos tipus de persones quedarà ben satisfeta després de visualitzar Vernon Subutex, flamant estrena
de tardor a la plataforma Filmin i que ve lloada per certa crítica
i Festivals.
Aquesta és la història del viatge nostàlgic de Vernon
Subutex, antic venedor de discos i ànima d’una escena
musical parisenca als noranta, que es veu desnonat de casa
seva i bàsicament desarrelat del món i la ciutat en la qual
s’ha quedat. Un bon amic, potser l’únic que li queda d’aquella
època, mor sobtadament i ell es veu immers en un moment
vital on ha de reconciliar-se amb tot i tothom i acceptar que
la vida ja no és la que imaginava ser.
Cada capítol busca i recorda tota aquella escena i persones en paral·lel i ens mostra que el perdedor que es pensa
que és en Vernon, potser no és l’únic. I aquí és on els fans de
la Despentes estem contents, perquè, encara que no hàgiu
llegit res d’ella, podreu copsar aquest desencant, frustració
de tota una generació a la qual el capital ens ha engolit, ens
ha viciat i ens ha convertit, en molts casos, en perdedors i
insatisfets eterns.
La música, com el millor sentiment, és el fil conductor
d’aquesta sèrie que farà la delícia dels més melòmans gràcies
a escenes delicioses: el moment Karen Dalton al primer
capítol, el moment final sempre amb “Just Like Honey “ dels
Jesus and Mary Chain (existeix una cançó millor per acabar
un capítol, una pel·li o un dia?), i els moments Mudhoney, Jonathan Richman, Les Thugs i tot un viatge musical pel proto,
post, avant punk i les seves ramificacions amb el grunge i el
rock alternatiu en general.
Un Vernon Subutex amb la cara de Romain Duris, que
pot semblar sobreactuat en certs moments, però que és el
millor de la sèrie. I uns personatges secundaris com el de La
Hyene, amb què Virginie Despentes explora els misteris de
l'amor. La resta de secundaris i personatges, no poden fer
ombra a aquesta mena d’antiheroi en què es converteix Vernon Subutex. La direcció va a càrrec de Cathy Verney i recull
perfectament l'esperit d’aquesta evocada trilogia en paper a
la pantalla petita.
Com bé diu un dels personatges en un moment de la història: "Mai haurem sigut millors que com fa 20 anys".

VERNON
SUBUTEX
Text: Laura Penya
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LA COL·LECCIÓ

Maria Climent és una de
les noves veus a destacar del nostre cosmos
literari. L'escriptora i
traductora d'Amposta
debuta en el món de
la novel·la amb Gina
(L'Altra Editorial, 2020),
un relat tant intens com
captivador, amb la seva
malaltia: l'esclerosi
múltiple, com a teló
de fons. Això i la
música, molta música.

MARiA
CLiMENT
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
Si no em falla la memòria, crec que va ser
un de Placebo: Sleeping with Ghosts (Astralwerks, 2003). És un dels meus grups
favorits. Me'ls poso quan vull tornar a mi. .
Quin és el disc que has escoltat ﬁns a
cremar-lo?
De menudeta, a casa, sonava molt Roy
Orbison. Un disc de grans èxits. Segurament aquest és el disc que més vegades
he escoltat a la meva vida.
Quin casset no deixava de sonar mai al
cotxe dels teus pares?
A casa també sonaven Simon & Garfunkel. I els Beach Boys. I recopilatoris com
Noches de blanco satén (EMI, 1991) (riures). Tot això surt molt a la novel·la.
Amb quin disc et vas voler convertir en
una estrella del rock?
Si volgués ser una estrella del rock,
m'agradaria ser com David Bowie. La
meva cançó favorita d'ell és "Starman"

del disc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (RCA,
1972), però sobretot sóc fan de la seva figura, de tot el que va ser i va representar.
Escoltes música mentre escrius?
A vegades sí i a vegades no. I quan l'escolto, el text es mimetitza amb la música
que escolto: si és trista em queda un text
trist; si és alegre, un de més lluminós.
Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
Qualsevol dels Pixies, però sobretot Sufer
Rosa (4AD, 1988), per la cançó "Where Is
My Mind?".
Un disc nostrat?
La vida és ara (Autoeditat, 2020). M'agrada moltíssim Pau Vallvé. M'encanta la
música lànguida i les atmosferes que
aconsegueix crear a les seves cançons
son xulíssimes.
Un plaer pecaminós?
Gala, aquella de "come, come, come into

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Montse Sahuquillo

my life". El disc crec que es deia igual
Come into My Life (Do It Yourself, 1997).
Escoltar-la és un subidón. Em recorda les
meves primeres escapades d'adolescent
a les discoteques.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
Qualsevol d'Aerosmith. La seva música
em cansa moltíssim, però trobo que les
seves portades, com les de tots els grups
de hard rock i heavy, son espectaculars.
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
Si realment m'he de quedar amb un grup
actual, aquest és The National. He escoltat el seu disc High Violet (4AD, 2010) un
milió de vegades .

Escolta aquí la
playlist de la
Maria Climent

