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Del 29 d'octubre

a l'11 de novembre de 2020

Portada: Renaldo & Clara
Entrevistes: Trau, Nakany Kanté
Cròniques: Festival R.E.S/ XXV Aniversari Heliogàbal
Disc destacat: FARSA (género imposible) de Sílvia Pérez Cruz
Llibre: Tiro de larga distancia de Craig Hodges
La col·lecció: Belén Fabra
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EDiTORiAL
LA MÚSICA DISPERSA... I DEL REVÉS
Sovint em pregunten per què m’agrada tant el futbol. No tinc una única resposta.
Depenent de les ganes, busco aprofundir en els valors educatius i socialitzadors
de l’esport més practicat del món. D’altres cops, vaig al gra: “perquè m’encabrona,
m’excita, em deprimeix i em fa feliç com poques coses en aquesta vida. ¡Perquè és
una puta muntanya russa emocional!”. L’interlocutor sol rendir-se al moment. En
alguns casos, fins i tot, toca el dos.
És curiós com en altres inquietuds culturals -sí, clar, l’esport és cultura- mai s’arriba
a plantejar l’origen de la devoció. Mai m’han preguntat, per exemple, si m’agrada la
música. De fet, tinc dubtes de si algú ha formulat aquesta pregunta abans. Compte:
no és el mateix dir: “Què escoltes?” que preguntar si gaudeixes escoltant música.
La primera construcció ja porta implícita l’assumpció que la música t’agrada.
Es dóna per fet, i, per tant, ni ens ho qüestionem, que la música forma part del
nostre dia a dia, enganxada com una paparra al sistema nerviós, sempre a l’aguait
per traduir cadascuna de les melodies que passen per allà -voluntàriament o involuntàriament- en sentiments de tota mena. Si heu vist Del revés, la genial pel·lícula
d’animació de Pixar, sabreu per on vaig.
Per això sempre he pensat que, més que en gèneres, la música hauria de dividir-se
en emocions. Música trista, música encoratjadora, música evasiva, música energètica… “Quina genialitat de classificació!”, em convenço. Fins que recordo aquelles
cançons que un dia em van dir tant i ara estan buides. O aquelles lletres i ritmes
que van passar de puntetes en una època concreta i que, de cop, sigui perquè sóc
més gran o el món s’ha fet més petit, s’han tornat imprescindibles.
Per això m’agrada el concepte de MÚSICA DISPERSA. Considero que afronta de
forma desacomplexada la naturalesa transversal d’escoltar música, un acte que
tots vivim, amb més o menys intensitat, d’una forma única i intransferible, però
que alhora és volàtil i relatiu, inclassificable i absurd.
Els responsables d’aquest projecte periodístic -gent incansable, lluitadora i
apassionada- m’han proposat inaugurar aquest quart número quan hauria d’estar
interpretant les bondats ofensives d’un 4-2-3-1. Per què? Potser perquè saben
que també sóc una mica dispers. Per això un comença exposant les contradiccions de preguntar a algú per segons quines aficions i acaba recordant allò que
no ens podem permetre, per cap concepte, en estat d’alarma o en estat de pànic,
ens fascini un regat de Leo Messi o una frase de la Rosalía, perdre mai, que és la
capacitat d’emocionar-nos.
Roger Xuriach

Cap de redacció de la revista Panenka
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DE PORTADA

Text: Marc Ferrar
Fotos: Óscar Fernández Orengo

"Les coses a estones
ens surten rodones,
i quan te n'adones té
sentit". Aquesta frase
és de "Rodones" i a la
vegada funciona com
a perfecte resum de
L’amor fa calor, el nou
disc de Renaldo & Clara.

Temps 			
			d’amor
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"

Teníem moltes ganes
de fer un disc fresc
i contundent"
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L’amor fa calor és una declaració d’intencions de la
tònica del disc pel que fa a la
temàtica, oi?
Justament tenia el títol del
disc abans de tenir la cançó.
Tenia aquesta frase, que em
va fer gràcia, i la vaig trobar
divertida perquè fos el títol.
Volia jugar amb la rima d'amor
i calor que té certa coherència. En general sempre hem
fet cançons d'amor, el que
passa potser és que en aquest
disc hi ha una intenció més
eufòrica. En altres discos hi
havia cançons de desamor i
altres d'amor, més barrejat.
Aquest disc és més optimista.
Sense dubte el gran canvi de
Renaldo & Clara amb aquesta
referència és l’evolució sonora.
A què és degut aquest canvi?
Un cop vam acabar l'anterior
disc, teníem moltes ganes que
el següent tirés cap a un altre
lloc. El motiu principal van ser
les ganes de provar coses diferents. És a dir, si jo acabo de
fer una cançó i veig que la que
ve és igual, ja no la faré. Sóc la
primera que s'avorreix. És un
al·licient provar coses noves.
Teníeu alguna idea mestra a
partir de la qual començar a
provar coses?

Teníem moltes ganes de fer un
disc més fresc i contundent.
Vam decidir-ho perquè tot el
que acabo cantant se suavitza
per la veu que tinc. Per això,
vam buscar un joc entre una
base amb més punch i la meva
veu més suau. Al cap i a la fi,
és la que tinc i no la canviaré
(riures).
Llavors la sonoritat que
trobem en aquest nou disc és
conseqüència de la teva voluntat compositiva i sonora?
La voluntarietat és relativa. Hi
ha coses que tu vols fer i vas
cap allà però, evidentment, tot
t'ho vas trobant. Hi ha cançons
que si sabéssiu les hores que
hi ha darrere provant coses,
al·lucinaríeu. Són moltes hores
provant coses i al final et
quedes amb les que t'agraden.
És un procés d'anar provant.
Per molt que tu tinguis una
idea inicial de cap a on anar
fins que arribés allà... Així és la
música.
El procés de creació d’aquest
disc va ser com la resta o vas

buscar altres mètodes de creació per trobar el que buscaves?
Parlant de l'origen de les
cançons, aquestes estan
fetes perquè acabessin tenint
aquest so. És a dir, no estan
fetes amb una guitarra i a
partir d’això buscar un arranjament, sinó que estan fetes
directament amb ordinador.
Anava avançant la cançó en
funció que anava maquetant-la i gravant-la. I després
la mà de Víctor Ayuso, que les
ha produït, ha acabat de donar
la forma final, però d'entrada
ja hi havia la idea que fossin
així. També hem volgut fer
moltes tornades curtes i repetitives, moltes rimes... Hi havia
certs conceptes que teníem
ganes d'explorar.
A "Una vegada", te'n rius o
elogies el teu dialecte?
Me’n ric dels que no teniu el
meu accent (riures).
O sigui que te'n rius de nosaltres.
No és broma. A veure és una
conya que a molta gent de
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"Les coses a estones ens surten rodones, i quan te n'adones té sentit". Aquesta frase
és de "Rodones" que forma
part de L’amor fa calor el nou
disc de Renaldo & Clara.
A la vegada, funciona com a
perfecte resum de l'elapé que
transpira un pop de qualitat,
cuidat i esponjós.

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Lleida ens passa que quan es
veu amb algú de Barcelona o
qualsevol altre lloc, com sabeu
que parlem amb la e tancada,
aprofiteu per feu la broma de
dir Clare o dir-ho tot amb la e
tancada, quan a la veritat, no
és així. Sí que és veritat que
fa rabieta, però alhora és com
bé, és el que hi ha.
Aquest disc està farcit de veus
harmonitzades. Com esteu
solucionant això en el directe?
Aaaaaah, portem dues coristes.
Això és una novetat, no?
Sí. Ara som sis al grup. Genís
Bagés a la bateria, que també
és una nova incorporació,
Hugo Alarcón, el Víctor i jo. I

llavors se’ns han unit la Lídia
i la Mònica, que són dues
cantants que em fan cors. Ho
hem fet per poder recrear la
sonoritat del disc que hi ha
molt de veus, Vam creure que
era bona idea. Copien la meva
veu molt bé i també el meu
accent (riures).
No sé molt bé que vull dir
amb això però aquest disc em
sona molt preconfinament.
Fa un any que està fet. Per
això és tan alegre i eufòric,
perquè era tot molt bonic.
Aquest mateix disc creus que
sortiria igual ara?
Jo crec que no. És això. Vols
fer un disc molt eufòric, balla-

ble, d'abstreure’t de la realitat;
que és una de les coses xules
de la música. Sí que és veritat
que el confinament ens ha
compungit una mica a tots. I a
la part de la cultura que està
tan perjudicada, encara més.
Nosaltres hem tret un disc
perquè la gent balli, però la
gent està asseguda a una cadira, pobres. Confiem que ens
deixin estar drets, aviat.
Fa onze anys des que va començar el projecte. Mirant en
perspectiva, en quin moment
esteu? Cap a on aneu?
És un moment molt, molt
bonic. Al principi, fas una
mica el que et surt, sense ser
capaç d’adonar-te de les co-
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CRÍTiCA
Renaldo & Clara es
reinventa per treure un
disc ple de tornades
enganxoses, idees
personals i una paleta
sonora repleta de
matisos. A primer
"cop d’orella" sembla
un disc simple, però
només ho vol semblar.
Si l’escoltes amb
deteniment, cada segon
té un tros de la melodia
-cantada per la dolça
però penetrant veu de la
Clara Viñals-, un efecte
electrònic -quasi inèdits
en l’imaginari musical
del grup- o un silenci
perfectament calculat
perquè senti com un got
d’aigua gelada en una
migdia d’estiu a la
Plana de Lleida.

ses... Després amb el temps,
guanyes certa experiència de
saber per tu mateixa que és el
que més t'agrada. Per exemple, el nucli dur de Renaldo
& Clara és el mateix des del
principi. Doncs amb el pas del
temps vas coneixent cada cop
més com és cadascú i el seu
lloc en el grup. És un equilibri
molt agraït, i ens ho fa passar
molt bé.
Experiència i coneixement
són les claus per la longevitat
d’un grup?
El pas del temps i el coneixement mutu dóna certa seguretat per provar coses noves.
Per altra banda, per molt que
aquest sigui un disc d'un grup
que fa onze anys que toquem
junts, no deixa de semblar un
primer disc. Cada disc és com
una cosa nova. Però tinc una
seguretat que abans no tenia
per anar al meu rotllo.
Teniu pensat fer gira amb
el disc? O la situació no ho
permet?
La gira d'un grup de la nostra categoria és... No sé com
dir-ho. És a dir, a nosaltres
ens encantaria fer una gira,
evidentment, però avui en
dia tot està molt complicat.
Nosaltres anem fent bolos, i si
surten més, els farem. Ara ja
estem parlant de l'any que ve,
perquè ara vindrà el fred. Confiem que de cara a l'any, que
ja tenim cosetes mig a l'aire,
puguem fer bastants bolos.
La nostra idea i les ganes que
tinc és tocar-lo molt en directe
aquest disc, perquè és molt

divertit de tocar. I pel públic
també. Hem intentat traslladar
al directe de forma fidel el que
és el disc. Hem assajat molt i
crec que seran uns concerts
xulos.
Això que dius de grup de la
vostra categoria discrepo.
L’anterior disc ja va rebre
molt bones crítiques de diferents mitjans especialitzats
i us vau posicionar a molts
dels rànquings de millor disc
de l’any. Però desgraciadament, la vostra rebuda entre
el públic sempre ha estat més
minoritària. A què creus que
es deu això?
És una pregunta eterna. A
Lleida, per exemple, Xavier
Baró, un cantautor d’Almacelles, porta una carrera impressionant i ha tret un disc brutal
aquest any. El va presentar
l'altre dia al Cafè del Teatre. És
un artista molt respectat, però
hi ha moltíssima gent que no
el coneix. I això és una llàstima, la veritat. En el nostre cas,
sempre ens hem sentit súper
ben rebuts per la crítica però
per desgràcia ens coneix poca
gent. Cada cop més, però és
una cosa que no tries. A mi el
que m'interessa és fer bona
música. Jo no vull estar pel
carrer amb un megàfon dient a
tothom que ens escolti. Jo vull
que tothom ens escolti perquè
nosaltres hem fet el millor disc
possible.
Sembla que durant els últims
anys diversos dels grups que
fa temps que piqueu pedra
heu fet un boom: El Petit de
Cal Eril, Ferran Palau, Núria
Graham, Da Souza... Tens la
mateixa percepció?

Clica aquí i
escolta el disc

DE PORTADA

"

Sempre he
defensat
el pop com
a gènere"

9

No ho sé, no m'ho havia parat
a pensar. És veritat que tots
aquests músics fa molt temps
que treballen i s’ho curren dia
rere dia. Pel que, sort que arribi
el dia en què s'hi poden dedicar.
I és curiós perquè tots féu
pop, d’una manera o una
altra, i aquest gènere sempre
ha estat infravalorat per la
majoria de la crítica musical.
Ets defensora del pop?
Això sempre ho he tingut molt
clar: sempre he defensat el
pop com a gènere. Evidentment que el pop és súper
ampli i hi ha pop que no puc
suportar però hi ha pop que
m'encanta. Per mi pop significa una cançó on la melodia
és molt important, la cançó
acostuma a ser curta i tot molt
rodó. Alguna cosa molt escoltable, evidentment, però no en
el sentit dolent. Perquè quin
problema hi ha en què una
cançó sigui escoltable?
Però a vegades el que és fàcil
d’escoltar també ho és de fer.
Darrere d'una melodia escoltable hi ha unes notes posades
perfectament. Al final és tot
més senzill. A mi mai m'ha
agradat dir que faig música
indie perquè això és molt relatiu. Sempre m'he sentit molt a
gust amb el terme pop. Fins i
tot quan ens han dit en altres
discos que fèiem folk, jo sempre pensava que no fèiem folk,
que l'origen de les cançons és
molt pop des del principi.
Ja hem de superar l'etapa de
pensar que el pop és només
música mainstream i dolenta.
Clar, això no deixen de ser
prejudicis. Però com n'hi ha a
tots els gèneres. Per exemple,
si jo sento la paraula rock, em
fa més mandra que no escoltar la paraula pop. Al final
és això: intentar fer bé el que
facis, sigui l'estil que sigui.

TRAU
Text: Laura Peña
Fotos: Èric Altimis

33/45 és una
revolució sonora en
l'esdevenir de Trau.
La banda de Sant
Boi ens descobreix
els secrets de la
seva evolució.

El vostre tercer disc ja porta
unes setmanes de recorregut, com ha sigut la rebuda
d’aquest 33/45?
Roger Gascón (bateria): Ens
està sorprenent. Sempre que
treus un disc esperes que
pugui funcionar, però sembla
que les crítiques que rebem,
tant de premsa com dels fans
de tota la vida de Trau, són
molt bones, tot i aquest canvi
sonor. A tothom els flipa. O
això ens diuen.
Pau Torrens (veu i guitarra):
Aquí el problema serà a l’hora
de presentar-lo en viu. Si apareixen concerts o no…

Revolucionaris
			per minuts

INQÜESTIONABLES

Aquesta és la gran pregunta,
fa unes setmanes vau fer el
primer concert amb aquesta
nova formació en el que havia
de ser el Festival Altaveu de
Sant Boi de Llobregat, davant
de 15 persones assegudes en
cadires.
P.T: És estrany, i va ser doblement estrany. Feia un any que
no tocàvem. Nova formació:
jo al capdavant, el Roger a la
bateria i la Patrícia (Serrano)
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substituint el Jordi Bastida…
I va ser el primer i gravat.
Sí, perquè es va emetre per
streaming per a molta més
gent.
P.T: És estrany però bé. Tot és
molt incert i potser el futur va
per aquí.
R.G: I davant de quinze persones, com dius, estàtiques,
però que fan claca... I nosaltres en comptes de fer una
entrada triomfal i començar a
tocar, hem d’esperar que ens
donin pas per començar a.
Una posada en escena total...
Esperem que quan tota la situació vagi de baixa i es puguin
tornar a muntar concerts, sigui
amb aforaments limitats o en
espais oberts, puguem presentar el disc amb un concert
com cal.
És que a més heu publicat un
disc per ser tocat en directe
P.T: Aquest cop a la gravació
del disc no hem doblat guitarres, ni hem fet malabarismes
sonors que sovint són complicats de dur al directe. El

que sona és el que és i el que
sonaria.
R.G: És un disc molt bo per
portar en directe. Cada instrument té el seu espai, no hi ha
moltes guitarres doblades, és
molt plasmable al directe sense perdre coses. Algun petit
recurs hi ha, simplement perquè la cançó ho demana, però
és molt mínim, no es tracta de
fer capes i capes i de construir
un Wall of Sound, sinó que és
un disc molt net, fred, minimalista i ballable alhora.
Més enllà del canvi de so,
una evolució coherent, com
ha anat aquest intercanvi de

rols que heu tingut vosaltres
dos:Roger i Pau en el grup.
P.T: Super bé. Jo estava
cansat de tocar i cantar allà
“al darrere”. I també que quan
cada cop que tocàvem, el
públic digués: “Qui canta en
aquest grup?". Tenia ganes
d’obrir una nova etapa, va ser
com una necessitat vital, portava massa anys a la bateria i
cantant, que no és fàcil… Volia
ensenyar les cançons dret i no
assegut.
R.G: I tant! Jo ho noto quan a
vegades faig cors, que estàs
fent redobles i llavors recordes que has de girar el cap per
fer els cors. Si és poc pràc-
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CRÍTiCA
33/45 és un conjunt
d’onze cançons amb
una durada total que
no sobrepassa els 35
minuts. Uns 35 minuts
que fan honor al títol
del disc, un homenatge
a les músiques que han
abeurat els discos de
33 i 45 reproduccions
per minut i que els Trau
saben molt bé com fernos-les arribar. Hem
canviat el 60 pels 70
apropant-nos a Bowie,
als Wings, a David
Byrne... però que en
conjunt, ens acosten al
que Trau sempre han
volgut aspirar: acostarnos les quotidianitats
més nostrades a ritme
dels sons que sempre
han enyorat.

tic…. I això que en els primers
concerts de Trau, la posada en
escena ja era curiosa perquè
es posava en els extrems el
teclista i la bateria que eren
els que cantaven i el baix i la
guitarra solista al davant sense fer gaire més.
P.T: Durant el primer disc, ja
ho vaig proposar a DiscMedi,
la discogràfica que ens va publicar, que jo estigués al capdavant duent la veu cantant.
Va venir el segon disc i... Jo
ja vaig pensar en el Roger, a
qui coneixia de feia temps, de
coincidir amb The Lazy Lies. I
finalment ha estat així.
R.G: L’apreciació és mútua…
Les nostres trajectòries i
influencies musicals dels anys
seixanta eren semblants. I
ara junts, hem fet un disc que
sembla més dels setanta, ja
veus.
Cada disc l’heu editat amb
una discogràfica diferent i
aquest últim amb el Roger de
productor. Potser heu trobat
el vostre lloc definitiu?
P.T: Totalment. I també estem
millor que mai amb U98 Music
i tot el seu equip. Ens sentim
molt acollits a tots els nivells.
I tot i no publicar, potser, en el
millor moment, ens hem entès
tots molt bé i ens sentim molt
recolzats.

Clica aquí i
escolta el disc

Com es promociona un disc
en plena pandèmia? Creieu
que la gent consumeix més
música en confinament?
R.G: Sí, però depèn de com
consumir-la. Un clic a Youtube o Spotify no aporta res als
músics. Una compra, encara
que sigui digital, ja és una
aportació. Depenem molts
dels concerts en viu, però sí
que és cert que en confinament, potser es consumeix
més música. En altres països,
es compra més música en
diferents formats, inclús el digital, però aquí, costa. Si s’ofereix gratis, per què comprar? A
més, amb la pandèmia, molts
discos que havien de publicar-se durant la primavera,
es publiquen ara. Som molts
buscant el mateix espai en els
mitjans en el mateix moment.
P.T: També és cert, que el
mercat és més limitat. Som els
que som, i el tipus de música
que fem, en català, té el recorregut que té. Potser hauríem
de fer un disc de rumbes per
ampliar el mercat…
Onze cançons, en 33 minuts,
un disc molt concís. Com ha
estat el procés compositiu de
33/45.
R.G: L’objectiu era anar portant
cançons. Sobretot el Pau i el
Xavi, quedàvem, assajàvem
una cançó, i quan la teníem més o menys arranjada,
la gravàvem amb el mòbil,
simplement per tenir-la i que
cadascú anés recordant on estava. Cada dia assajàvem una
cançó, fins que en vam tenir
unes quantes
I vau decidir fer el disc.
R.G: Exacte, ens vam dir: "per
què no les gravem i les anem
difonent entre segells?" I de
cop vam veure que teníem una
vintena de cançons i vam dirnos de gravar el disc directament. I en vam descartar unes
quantes que estilísticament
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"

Les nostres
influències
musicals eren
dels seixanta i
hem fet un disc
dels setanta"

s’allunyaven del concepte que
estàvem adoptant.
P.T: Clar, jo aquí ja difereixo.
Per què?
P.T: Això ho deien ells... Perquè... “Tant de bo mai més
hagi de posar-me jersei” o
“Cantat és aliment” que tenen
a veure amb la resta del disc?
Destaquen per una sonoritat
totalment diferent de la resta.
Cert.
P.T: Desprès de fer diverses
proves , han acabat encaixant
en el conjunt global sonor del
disc.
R.G: I les descartades es
quedaran a la recambra
perquè sí o sí algun dia totes
elles han de veure la llum.
Les hem de publicar. Mentre
gravàvem pensava: “Com pot
ser que cada dia portem una
cançó tan bona?”. I això que
jo només n’he aportat una, en
aquest disc!

33/45 és un disc, tot ell, de
singles en potència. Perquè
us heu decidit per “Tant de
bo mai més hagi de posar-me
jersei” i “Segueixo caminant”
hagin sigut els dos primers?
R.G: La del “jersei” la vam començar a moure al maig, venia
l’estiu i ens anava de perles.
A més, és potser la sonoritat
més coneguda de Trau. Pel
que fa al segon, no ho teníem
massa clar. És cert que tot el
disc, en conjunt, és una llista
potencial de singles, així que
vam tirar pel ball.
Potser heu fet el vostre Pet
Sounds particular…
P.T: La veritat és que estem
molt contents amb el resultat.
Però d'aquí a un mes ja en
parlarem del que ha passat...
perquè si no surten concerts,
haurà passat el moment.
Darrere venen 200 discos més
d’altres artistes. Però estem
aquí i el rollo és molt guapo.

NAKANY
KANTÉ
TOT AL NOU
Nakany Kanté torna
a escena amb un disc
d'afro pop alegre i
lletres compromeses
fent realitat un dels
seus objectius: gravar
amb músics de la
seva terra natal i de
la ciutat on porta
vivint més de 10 anys.
De Conakry a Barcelone
(Kasba Music, 2020) és el teu
tercer i darrer treball, però
com van ser els teus inicis?
Vaig començar a cantar a Guinea, però ho feia com a afició,
perquè jo el que volia era ser
doctora. Malgrat tot, allà hi havia una cantant que m’agradava i em va inspirar a fer petites
coses, però res seriós. Va ser
aquí on vaig començar la meva
carrera musical.
Te’n recordes d’aquells primers passos?
És clar, que sí. El Dani (marit
de la Nakany i músic) es va
encarregar de buscar músics
que m’acompanyessin. Després, ens vam posar a compondre i, sense tenir encara ni
un sol disc al carrer, vaig tenir
l’oportunitat de fer molts concerts de la mà de CaixaForum.
Llavors em vaig dir: “Ostres,
m’haig de llançar”.
Es podria dir que Barcelona
t’ha influenciat musicalment
parlant?
Molt. Al meu primer disc es
veia que portava una altra influència, al segon buscava el meu
estil i aquest tercer ja és meu.
Llavors, ja has trobat el so
que defineix a la Nakany?

Sí, perquè jo volia fer música
mandengue barrejada amb
sons actuals. És a dir, fusionar
la meva tradició amb la meva
vida d’ara. I ho he aconseguit.
Al disc hi ha molts aspectes
de la meva personalitat.
És per a aquest desig de
fusionar pel que hi participen
músics de Guinea i de Barcelona?
Per això mateix. Vam començar a compondre amb els
músics de Guinea, gairebé
totes les cançons estan fetes
allà, i quan vam arribar aquí
van començar a mirar que ens
faltava per donar-li aquest so
que estàvem buscant. Aquí
vam afegir bateries, teclats i
d’altres instruments, però per
a mi l’important era la guitarra
mandinga.
Les millors paraules per definir el teu últim treball?
Pop mandengue ple d’esperança.
Tens raó, perquè la teva
música és molt alegre, però
les lletres tenen un missatge
molt compromès.
Això és el que em diu molta
gent, que dic les coses clares,
però que al mateix temps la
meva música dóna felicitat.
I és el que vull, perquè quan
estàs trist el que necessites
és animar-te, sentir música
que et faci aixecar. La meva
música sempre donarà felicitat, però el que dic sempre
molestarà a aquelles persones
que no volen canviar.
Com als pares als quals li
cantes al teu primer single,
"Samedi"?
Jo el que els hi dic a aquesta

"
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La meva música
sempre donarà
felicitat, però el
que dic sempre
molestarà a qui
que no vol canviar"

Text: Aida García
Foto: Xavi Torres-Bacchetta
cançó és que afluixin una mica
amb els seus fills joves, perquè
es passen la setmana estudiant i el dissabte el que toca
és festa! Necessitem alegria,
a tots ens fa falta, i ara més,
per això vaig escollir aquesta
cançó com primer single.
A la cançó "Monoté" parles de
les dones estèrils a l’Àfrica.
Sí, perquè allà, quan tu no tens
fills, de vegades ho passes malament, perquè es veu com que
tens una maledicció, però per
a mi no és així. Aquestes dones
necessiten més amor que mai
i hem d’estar al seu costat. Fa
un mes una dona estèril em va
trucar i em va dir: “Nakany, jo
ho estic vivint i sentir la teva
cançó em dóna esperança”.
Tocar temes tan compromesos, no et porta problemes?
Ben al contrari. Mira, a casa
meva no volien que cantés i
fa dos anys em van convidar
a fer-ho a la festa de Tabaski
(festa més important de l’Islam
després de la que se celebra
per tancar el Ramadà) allà
al meu poble, i vaig anar. Va
venir tothom a veure’m. Fixa’t!
Amb això li he dit a la gent:
“Si tu vols fer qualsevol cosa,
lluita, ho aconseguiràs i et
donaran suport”.
T’has convertit en un referent
per a les dones del teu país.
Quan arribo a Guinea la gent
em diu: “Gràcies pel que estàs
representant”, “gràcies per la
teva música”... I a mi l’única

cosa que em queda és retornar-los les gràcies.
El malanké i el francès són
les llengües que fas servir per
cantar, t’has plantejat fer-lo en
castellà o català per tal que el
teu missatge arribi a més gent?
De moment, no tota la cançó,
però al meu segon disc ja dic
algunes paraules en castellà.
En aquest, jo volia fer "La Paix"
en castellà, però vaig pensar que, per al moment que
estem vivint, ja hi hauria altres
cançons en aquesta llengua
amb el missatge de “tot això
passarà”, i em vaig dir: “Doncs,
jo en malenké”.
Ja has pensat en el nou single?
Crec que, justament, serà "La
Paix", però és un secret, encara no ho sé segur (riures). És
que a cadascú li agrada una...
Tens nou projecte a les mans?
No, encara no, però el pròxim
disc serà encara més meu,
perquè a aquest no hi he
pogut explicar tot el que volia.
Tinc molt més a dir. Per exemple, s’ha de parlar de l’ablació,
perquè un president no pot
decidir que això se li faci a
cap nena.
Com et veus, o com t’agradaria veure’t, d’aquí a 10 anys?
Com ara mateix, feliç i amb
un disc nou a la mà. Crec que
estic tenint el que mai havia
tingut, el feedback està sent
molt bo i això fa que estigui
molt, molt contenta.

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

Clica aquí i podràs
veure un vídeo
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PÉREZ CRUZ
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SHUFFLE PLAY

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Alex Rademakers

SHUFFLE PLAY

Farsa

(género imposible)
Universal Music
2020

Buffffffff. Aixxxxxxxxx. Joooooder. Hòooooosteis. Bruuuuuuuuutal. Només escoltar els primers compassos de "Pena salada",
el tema que obre aquesta fantàstica Farsa (Universal Music,
2020) que és el nou disc de Sílvia Pérez Cruz perquè comencin
a brollar una col·lecció infinita i interminables d'onomatopeies i expersions emotivament i hiperbòlicament entusiastes i
emocionades. Buffffffff. Aixxxxxxxxx. Joooooder. Hòooooosteis.
Bruuuuuuuuutal i així nota a nota, compàs a compàs, cançó a
cançó fins a arribar al final d'aquest corprenedor viatge polifònic
de 51 minuts de durada.
No direm res nou si afirmem i reafirmem que Sílvia Pérez
Cruz és, i ho és ja des de fa temps, una de les nostres grans dames de la cançó. El punt genialment equidistant que hi ha entre
figures fonamentals de la Nova Cançó com Maria del Mar Bonet
o Marina Rossell i veus (semi) noves que ja son realitats com
Maria Arnal. L'aparició de Farsa (género imposible) no és més
que la plasmació d'aquest rol preponderant en el nostre univers
sonor.
Després de diversos projectes envoltada de socis i còmplices -d'aquelles primerenques passes acompanyada de Refree
(un dels cervells més privilegiats de la nostra escena, amb una
intuïció brutal per desxifrar on viu el talent) fins al molt recent
Ma: Live in Tokyo (Universal Music, 2020) publicat en binomi
amb el pianista menorquí Marco Mezquida, Farsa s'intueix com
una de les obres més personals i intransferibles de la cantant
Palafrugell.
Farsa és un treball -que hauria d'haver sortit en època de
confinament i que la seva publicació, irònicament, s'ha endarrerit fins ara, justament quan tornem a estar a les portes que
ens tanquin de nou- d'immensa bellesa pausada i temperada,
tranquil·la i asserenada. Un disc que reunix totes les filies i debilitats de la seva creadora.
Una obra que una vegada ja t'ha hipnotitzat amb "Pena salada" t'arrossega cap a la dolça pena que és "Todas las mañans
del mundo", cinc minuts de melodies d'aromes mediterrànies per
dibuixar, amb l'ajuda de l'arxillaüt de Javier Mas, un dels homes
de confiança de Leonard Cohen en els seus darrers anys, una de
les millors cançons en el repertori de Sílvia Pérez Cruz.
I a partir d'aquí una joia rere l'altra, com la ranchera alentida de "Mañana", l'atzarosa exquisidesa d'"Ensumo l'abril" que
s'inicia amb la poètica de Lluís Homar, el jazz d'"Estimat", el
regust argentí de "Tango de la Via Láctea" o l'experimentacio de
"Fetherless"... Buffffffff. Aixxxxxxxxx. Joooooder. Hòooooosteis.
Bruuuuuuuuutal.

Volem els ponts
ATLÀNTIC
Autoeditat
2020
[Indie rock]

Memos en constante
crecimiento III

ELLA ELLA
Autieditat
2020
[Technopop]

Totes les peces encaixen millor que mai en l’univers Atlàntic. Ara sí que sí. Les guitarres
ara sí que mosseguen de
veres. Les melodies quallen a
l’instant. I les que són dolces,
ho són més que mai. Es nota
que és el disc més de banda,
més versàtil, més compensat
i millor seqüenciat que han
fet fins ara. Molt més que el
seu debut, fa ara quatre anys.
Llàstima que s’hagen trobat
amb una circumstància tan
poc acollidora per al directe,
perquè aquest disc es mereix
una traducció a l’escenari a la
seua alçada.
Carlos Pérez de Ziriza

Passatge a
les ombres
IRO AKA
Hivern
2020

Iro Aka, duet barceloní format
per David Iriarte i Carles
Rocamora, presenta el seu
àlbum de debut, Passatge a
les ombres, a Hivern, el segell
del català John Talabot. La
seva és una electrònica pausada i narcòtica que recorda
al mestre iugoslau Vladimir
Ivkovic o a l’holandès Beesmunt Soundsystem. Un viatge
sintètic, modular, farcit de
textures, matisos i detalls, que
ells mateixos defineixen com
"un viatge per les ombres i
les llums derivades de la crisi
global". Crema (electrònica)
catalana.
Luis Costa

[Electrònica]

Marina Serra i Jaime Espinosa son Ella Ella, duet barceloní
de technopop femení que ja
ens van enlluernar ara fa dos
anys amb Memos en constante crecimiento (Auoteditat, 2020) recull de les seves
primeres maquetes. Pop verité
que recorda a Las Chinas o el
poppy més millennial d’Elefant
Records o Sonido Muchacho,
anant de Cariño a Chavales.
Tres EPs després i Memos
en constante crecimiento II
(2019), ara arriba el tercer
volum de la sèrie, cinc cançons amb més hits generacionals com "Volverá por dinero", "Massa grups, molt poc
públic" o "Somos demasiado
malas para ti".
Luis Costa

Darle la vuelta
LA PEGATINA
Warner
2020
[Mestissatge]

Que La Pegatina ja no són el
grup garrapateru que eren al
2003 i han entrat al mainstream, ja ho sabem. Deixant
aquest mantra a un costat,
Darle la vuelta està format per
deu sòlids temes, en els quals,
en molts moments el grup de
Montcada i Reixac ha tornat
als seus orígens més ‘rumberus’ i festius -gèneres supeditats a sonoritats més llatines
al'anterior Ahora o nunca
(Warner, 2018)- complint
l’objectiu perseguit: divertir i
alienar. Quina és la llosa del
disc? La Pegatina beu de tants
estils i tants grups beuen
d’ells, que facin el que facin
res sonarà fresc. Amb tot, el
Rei Mides del mestissatge. .
Marc Ferrer

Fotos: Eric Altimis
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CONTRACRÒNICA

RESPOSTA
ENTRÒPiCA
SONORA
Egosex

Chaqueta de chándal

Pavvla

The Tyets

Núria Graham

Ferran Palau

CONTRACRÒNICA

Medalla

25è ANiVERSARi
DE L’HELiOGÀBAL
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Pim...
Paaaaam

Fotos: Eric Altimis

Text: Pam Espigares

Brigitte Laverne

Hidrogenesse

Rigoberta Bandini

Mishima

Fortnite, el videojoc que ho peta,
pot presumir de difondre sense
embuts una llarga llista de temarros
musicals que delecten no sols als
més petits sinó també els puretes.
El més nou i els clàssics de sempre
es donen la mà fent que el jugador
gaudeixi d'una experiència amb banda sonora d'excepció. No són només
els balls dels triomfadors quan
aconsegueixen les seves “Victòries
magistrals”, és tot un catàleg sonor
que permet als nostres fills taral·
larejar el “Never Gonna Give You
Up” de Rick Astley, “Toosie Slide”
de Drake, o “Sicko Mode” de Travis
Scott, qui, per cert, va protagonitzar
un sonat esdeveniment a Fortnite.
Ara diuen que J. Balvin tindrà un
skin (és a dir, un avatar a triar pels
jugadors) i oferiria un concert (o esdeveniment, com dirien els gamers).
Així, una tarda qualsevol, els
jugadors poden reunir-se en un
sarau i en lloc de matar-se, dedicar-se a gaudir d'un espectacle de
llum, música, so i efectes especials,
en directe, la missió del qual és
delectar amb una promo que, de
ben segur, acabarà formant part
dels taral·lejos repetitius del gamer
durant no menys d'una setmaneta:
Travis Scott sap molt bé el que ha
de fer per a arribar a tots els públics
en una horeta de moguda online que
ho peta de forma molt bèstia.
Així doncs, aquesta mare de
jugador enganxadíssim: “fanfarró i
mamadíssin”, com diuen ells, et treu
un pes de sobre. Quan el professor
de torn et miri amb cara inquisidora
quan reconeixes que el teu fill es
vicia bojament a un joc de matar,
recorda que... ni tan mal, si una part
de l'oci del nen és massacrar a algú
sense sang i de fons sonant… Rick
Astley.
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CULTURA DISPERSA

Los Glosters. 30
anys a la carretera

Craig Hodges

Tres
dècades
de Tarraco
Mod

Text: Carlos Pérez de Ziriza
“Seguir les regles”: això és el que feia Michael Jordan
per a, tenint el mateix talent que Clyde Drexler, ser
una superestrella mundial, i no només un ídol local.
Bé, aquesta és, sempre segons el seu company Craig
Hodges (als Bulls de Chicago en la seua millor època),
la confessió que el millor jugador de bàsquet de la
història li va fer al final d’un partit. I a quines regles
es referia Jordan? Doncs a complaure els grans
requeriments de l’NBA com a transatlàntic comercial.
A no cabrejar a les grans corporacions com Nike. A
no ficar-se en més picabaralles ni en més polèmiques que les estrictament esportives. A no mostrar
un caire massa reivindicatiu respecte de les grans
desigualtats socials al si dels EUA, tampoc al si de la
seua estructuració esportiva – un 75% de jugadors
negres, i ni tan sols un 5% d’entrenadors o directius
son negres en la gran lliga professional – a causa de
deficiències estructurals heretades d’una llarga història de racisme.
És a dir, tot el contrari del que sempre va fer l’aler
Craig Hodges, un dels millors triplistes de la història.
El jugador que es va plantar amb un dashiki blanc
a la recepció presidencial amb George W. Bush a la
Casa Blanca, i li va lliurar una carta en defensa de
les minories. Sembla ser (és clar que d’esta mena de
coses mai hi haurà proves fefaents) que el seu suport
a Louis Farrakhan li va suposar un traspàs inesperat
dels Milwaukee Bucks als Phoenix Suns, i que molt de
temps després, quan només contava poc més de 30
anys i portava ja 10 complint al màxim nivell en l’NBA,
li va costar també quedar-se sense equip durant
molts anys i tindre que abandonar la seua carrera
com a jugador d’elit.
Un personatge peculiar, Craig Hodges, sempre
posant el dit a la nafra i, al mateix temps, sentint-se
víctima per haver exercit un paper compromés amb
la seua societat en un moment en quà, finals dels 80 i
principi dels 90, amb el moviment Black Lives Matter
encara inexistent, no era ni de bon tros tan comú al
món de l’esport d’elit. En Tiro de larga distancia, amb
l’ajuda de l’escriptor Rory Fanning, ens ho conta tot,
en una autobiografia tan sucosa per als aficionats
al bàsquet com per a qui només vulga conéixer el
rol que l’esport de masses pot jugar en la presa de
consciència al voltant d’injustícies socials tristament
arrelades.

Patria

Sense
riscos amb
el conflicte
basc

Text: Laura Penya

Text: Jan Romaní

A sociologia, el concepte “comunitat”, s’acostuma a
referir a un grup de persones que està organitzat al
voltant de valors comuns i la cohesió social dins d’un
lloc geogràfic compartit.
Al documental Los Glosters: 30 años en la carretera
ho veiem indiscutiblement. Tarragona i la música sixties
es recullen en la figura d’aquest grup que reivindica una
escena i una època en què tothom volia formar part
d’una tribu urbana: la mod a poder ser i una ciutat on
ningú els pogués dictar què fer, com cantar i com vestir.
Nando Caballero, que fa uns anys que reivindica
escenes musicals i artistes de casa nostra que fan música per a aquells que volen escoltar-la i passar-s’ho
bé, ha signat aquest documental que reivindica la
trajectòria d’un grup musical, Los Glosters, que des del
sud de Catalunya ha impartit una lliçó de coherència
musical durant aquestes tres dècades de vida.
Una hora de testimonis i amics que repassen una
trajectòria que comença quan es feien anomenar Pirats cantaven en català i rascaven guitarres com ningú
amb cançons com "Modesty Blaise" a ser Los Glosters,
cantant en castellà i emulant a les bandes que tant estimen, com Los Canguros o Brighton 64, amb cançons
com "Por la carretera".
Ells mateixos ho diuen, i el documental ens ho
mostra de manera molt sentida, són un grup d’amics
criats al barri del Port que un dia decideixen fer un
grup per tocar la música que els agrada i sobretot per
passar-s’ho bé. Aquesta dedicació els ha fet convertir
en el grup de culte que són, fet que es va evidenciar
en el concert que van protagonitzar a la Sala Zero de
Tarragona el 2019 i que el documental utilitza com a fil
narratiu, combinat amb imatges d’arxiu i experiències
de totes aquelles persones que han vist créixer el grup
durant tots aquests anys.

Han passat molts anys, potser masses, fins que la ficció s’ha atrevit a tractar el conflicte armat basc. Potser
per això, i per l’èxit de vendes de la novel·la de Fernando Aramburu en què es basa, Patria era la producció
espanyola més esperada de l’any. Una sèrie que vol
mostrar com la violència d’ETA va trencar vides, famílies i pobles, i que ho aconsegueix sense prendre gaires
riscos. Un treball eficaç d’Aitor Gabilondo, però que
tampoc ens sorprendria si s’hagués estrenat primer a
Telecinco en lloc d’HBO.
La trama arrenca amb Bittori tornant al poble on
ETA va matar el seu marit per investigar qui va ser
l’assassí. L’altra protagonista, Miren, serveix de contrapunt. Ella és mare d’un etarra que podria haver estat
el responsable. Tant la pena per les víctimes com la
tensió no resolta ens arriben de forma contundent
gràcies a l’excel·lent ambientació i a les actuacions
d’Elena Irureta i Ane Gabarain com a Bittori i Miren,
respectivament.
Però més enllà del poble i les dues mares protagonistes, la sèrie trontolla força més, especialment en la
caracterització del bàndol abertzale. De fet, el personatge que encarna aquest punt de vista, el fill de Miren,
és el menys desenvolupat. No es busca entendre les
seves accions més enllà d’un “Per Euskadi!” i es creen
situacions tan absurdes com la de personatges defensant l’ús de l’euskera mentre parlen en castellà.
El guió també fluixeja perquè l’acció gairebé no
avança. Sembla que Gabilondo confia excessivament
en la força d’algunes escenes dramàtiques com la de
l’assassinat per no haver d’elaborar una gran trama.
Molts flashbacks aporten poc a la història o repeteixen
fets que ja hem vist abans. I si bé el que mostra Patria
és impactant, potser esperàvem que la sèrie anés una
mica més enllà del dramatisme clàssic.

CULTURA DISPERSA

Tiro de larga
distancia

24

Torna La Guàrdia, el podcast
de Música Dispersa de moda entre
els nostres familiars i amics.

LA COL·LECCIÓ

Aquest 2020 ha estat
la protagonista de la
pel·lícula Voces i en els
darrers anys l'hem pogut veure a sèries com
Imperium, Gran reserva,
Gran reserva, El Ministerio del Tiempo o Com si
fos ahir. Actriu de talent
desbordant, Belén Fabra
també t'atraparà amb el
seu exquisit gust musical. Descobreix la seva
col·lecció i ja veuràs.

Link a la bio!

BELÉN
FABRA
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
Diria que Bad (Epic,1987). De la mateixa
època en tinc de Madonna, però crec que
el de Michael Jackson va ser el primer
Quin és el disc que has escoltat fins a
cremar-lo?
El recopilatori Staring at the Sea (Fiction,
1986) de The Cure. Algun de Morrissey i
de Depeche Mode el segueixen molt de
prop.
Quin casset no deixava de sonar mai al
cotxe dels teus pares?
El de les cançons de Nadal de Boney M,
Christmas Album (Atlantic, 1981). La foto
d'ells amb el fons blau no se m'oblida.
Amb quin disc et vas voler convertir en
una estrella del rock?
Era el meu somni ser estrella del rock,
però pensava que, com no era un noi, mai
podria arribar a tenir molts fans: influències de la Súper Pop. Així que em vaig deixar portar per Raffaella Carrà. Em tornava

boja pel jardí de casa escoltant les seves
cançons amb el walkman.
Escoltes música per inspirar-te en els
papers que ha d'interpretar?
En alguna ocasió m'he posat música per
concentrar-me i no allunyar-me massa
d'un estat d'ànim concret. També abans
d'algun càsting, quan he sentit que estava
una mica dispersa. Però no és una cosa
que faci habitualment.
Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
L'Étonnant (Mercury, 1961) de Serge
Gainsburg.
Un disc nostrat?
Temple d'aigua i llum (Bankrobber, 2013)
de José Domingo i Isaac Ulam. És una
meravella. Un luxe haver-lo pogut escoltar-lo amb tots els músics tocant en
directe a l'escenari.
Un plaer pecaminós?
Ace of Base. Tinc un costat hortera molt

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Cristian Casanellas

important, en podria fer una bona llista,
Més recentment, he dedicat part del meu
temps a aprendre'm la lletra que canta J
Balvin a la cançó "Ritmo". No em pregunteu per què.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
Statues (The Echo Label, 2003) de Moloko. El compraria per la portada i pel
contingut. Sóc molt fan de Róisín Murphy.
Em sembla un dels talents més grans dels
últims temps i té una energia brutal.
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
Stax Profiles (Stax, 2006) de Johnnie Taylor. No és precisament una novetat, però
l'he descobert ara.
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