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Del 12 al 25

de novembre de 2020

Portada: Pau Vallvé
Entrevistes: Maria Rodés, Junco y Mimbre
Cròniques: Festival In-Edit
Disc destacat: Amor, música & lágrimas de Nacho Casado
Sèrie: The Mandarolian T2
La col·lecció: Vicenç Pagès Jordà
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EDiTORiAL
I ARA QUÈ?
Hola, em dic Aleix, tinc 35 anys i acabo de tancar una etapa de la meva vida que
ha durat 13 anys. He dit adéu a Indiespot, el bloc-web musical que vaig començar
a finals del 2007 i que m’ha acompanyat durant la pràctica majoria de la meva vida
adulta, des de l’últim any d’universitat fins al dia d’avui. Sé que potser això no us
importa gaire, però a mi aquesta experiència m’ha servit per entendre per què és
tan necessari el periodisme musical. I en un món com el d’avui dia, amb una crisi
tan profunda que ha capgirat tota la nostra vida i que ha posat en perill real tota la
indústria musical –des de les sales als festivals, els artistes, el personal tècnic i,
sí, els mitjans de comunicació–, crec que cal reivindicar més que mai el paper dels
mitjans que encara continuen.
Abans de seguir: sí, tenir un mitjà de música mola. Sí, pots entrevistar a alguns
dels teus artistes preferits, vas a concerts i festivals sense pagar (per fer-ne la
crònica, que consti) i pots compartir totes les teves obsessions (generalment
musicals) amb gent desconeguda que (a vegades) et fa cas. (Abans fins i tot t’enviaven molts discos; ara ja no tants). Però també és un sacrifici immens d’hores i
hores de dedicació, en el millor dels casos mal remunerat, que el 2020 està força
lluny d’aquella professió idealitzada per pel·lícules com Casi famosos o Alta Fidelidad. I també, encara que a vegades no en siguem del tot conscients, suposa una
gran responsabilitat.
Molt ha canviat el panorama des de finals de la dècada passada, quan les xarxes
socials eren poc més que una novetat exòtica i la irrupció dels blocs online va
suposar un trencament veritable respecte a l’hegemonia de la premsa en paper,
també per descomptat la musical. Però aquella llibertat que et concedia la xarxa,
amb el temps, es va revelar com una arma de doble tall, perquè les teves opinions
i la manera d’expressar-les no només no estan del tot formades quan ets jove sinó
que tampoc n’ets conscient. Empesos pel cànon de l’època, que deia que no hi
havia res millor que el que anomenàvem indie, a Indiespot vam pecar molts cops
–especialment als inicis– d’un cert elitisme cultural que per sort ha anat desapareixent.
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Música Dispersa

Amb el pas dels anys i l’evolució del món digital i la societat en general, he après
que el paper del crític musical ha de ser menys categòric i més didàctic, ha d’oferir
context més que valoracions, ha d’acompanyar més que excloure. La crítica musical, i cultural en la seva extensió més àmplia, ajuda a posar ordre al nostre món. A
crear consensos, sí, però que sempre han d’estar oberts a debats i revisions. Consensos que al cap i a la fi acaben configurant la nostra visió del món, ens ajuden
a entendre’l, a interpretar-lo i a gaudir-lo, i que hem de valorar perquè sense ells
correm el risc d’acabar sepultats pel soroll.
Aleix Ibars

Periodista i editor d’Indiespot

Carrer Ripollès 86-88 local
08026 Barcelona

PAU
VALLVÉ

Text: Marc Ferrer i Jan Romaní
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
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DE PORTADA

Culminació de tota una
trajectòria, Pau Vallvé
publica La vida és ara
(Autoeditat, 2020).
Un treball extraordinari
on totes les seves
qualitats i virtuts s'eleven
al seu màxim exponent.
Definitivament, un dels
discos de l'any.

És ara
			o mai
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El títol del nou àlbum és La
vida és ara, però hi ha moltes cançons que parlen del
passat i moltes que parlen del
futur i, fins i tot, de la mort.
No és un títol contradictori?
Amb el disc volia parlar de tot
plegat. El missatge general
seria que tots ens morirem
i tot és una merda però, a la
vegada, tot és molt bonic. Per
això es parla del passat, es
parla del futur, però la conclusió final és que la vida és ara. I
també és un recordatori per a
mi mateix, perquè sempre visc
entre la nostàlgia i els plans
de futur i m’acabo perdent el
present.
Com va anar el procés de
creació del disc confinat sol
al teu estudi?
Doncs la veritat és que sort
del disc, perquè sinó no sé
què hauria fet (riures). El
procés va anar molt bé, similar
a tots els altres discos. La diferència és que no podia sortir
d’allà però ha sigut una rutina
que m’ha anat bé per crear.
I vas decidir tu confinar-te
allà o et va enxampar el confinament a l’estudi?

Jo em vaig separar tres dies
abans del confinament. I llavors vaig decidir viure uns dies
a l’estudi pensant que després
ja pensaria on anar, però no
vaig poder anar enlloc perquè
ens van tancar. I clar, estava
allà, jo sol i gairebé sense
llum. No va ser fàcil al principi.
Però al cap d’unes setmanes
tot es va anar posant a lloc i
crec que em va anar molt bé el
fet de tenir temps per pensar
en un moment on sentia que
tornava a començar.
Llavors dedicaves tot el dia a
fer música?
Bastant. Vaig acabar de produir el disc que estava fent de
la Maria Jaume i també vaig
estar fent vídeos i altres coses. Però gran part de la rutina
era fer el disc.
Pel que fa al resultat del disc,
com ha condicionat disposar
només dels recursos que
tenies a l’abast confinat a
l’estudi?
Bé, en aquest sentit ha estat
similar a la resta dels discos

perquè tots els instruments ja
els tenia allà. Però m’he autoputejat més que altres cops.
Vaig decidir ficar-me limitacions per no repetir alguns tics
que veia que repetia a cada
disc.
I creus que has aconseguit
desempallegar-te d’aquests
tics?
La veritat és que sí. És guai
perquè hi ha gent que em
diu que segueix sonant molt
a com sono jo tot i treure
aquests tics. Així que estic
content perquè l’objectiu no
era canviar, sinó desfer-me de
petites coses que em podien
acabar fent repetitiu. Crec que
si un s’obliga a sortir de les
coses que sempre fa arriba
a llocs diferents d’on havia
arribat abans, i això a mi m’ha
agradat trobar-m’hi.
A quins tics et refereixes
exactament?
El principal era l’èpica: començar les cançons petites i
acabar-les a dalt de tot amb
un exèrcit de timbals. M’ha-
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És difícil no viure pensant en
dies millors. I tot i que Pau
Vallvé ens vol recordar que
La vida és ara, també ell anhela un futur on puguem compartir l’èxit del seu darrer disc.
Un treball que ha captivat a
tothom per la senzillesa amb
la qual aconsegueix aprofundir
en l’ésser humà.

"

Aquest és un disc
de fer-me gran
i de reconciliació
amb la vida"

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

via acostumat a fer-ho i a
vegades ja era massa. L’altre
era el drama, aquest punt
tan viscut de cantar totes les
cançons des de dins del fang.
En aquest disc he intentat sortir-ne, allunyar-me una mica
per explicar-ho des de fora.
Eren tics que crec que ja no
em representen tal com sóc
ara, perquè potser els tinc des
de fa deu anys.
Deies que et vas separar just
abans de confinar-te, però
sembla que només les dues
primeres cançons parlen
sobre això, com si volguessis
parlar-ne d’entrada per poder
passar pàgina i després tractar altres temes.

És exactament així. Les dues
primeres cançons parlen de
la separació perquè és el
que m’acabava de passar.
Els meus discos són com
un dietari de la meva vida.
Al final de l’anterior ja veies
que alguna cosa no acabava
d’anar bé i a l’inici d’aquest es
confirma que la relació s’ha
acabat. És el punt de partida del disc, però en cap cas
volia que el disc anés sobre
el desamor.
Pel que fa als temes que
tractes, diries que és el teu
disc més madur? Perquè les
lletres són molt transcendentals, reflexionant sobre la
vida i la mort.

Pot ser. Realment quan un
està tres mesos sol acaba
pensant en temes més transcendentals. M’he adonat que
és un disc de fer-me gran,
d’haver-me reconciliat amb la
vida acceptant que les coses
són com són, encara que no
m’agradin.
Coses que no t’agraden de tu
o de la vida?
Més aviat de la vida. Hi ha
coses que no canviaran i si a
tu no t’agraden doncs estaràs
enfadat tota la vida. Hi ha gent
que sempre et fallarà, hi ha
coses que mai funcionaran…
Sembla trist però un cop ho
tens assumit ho superes i tires
endavant.
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CRÍTiCA
Tots vam tenir formes
diferents d’utilitzar
aquells tres mesos
de confinament. Pau
Vallvé els va fer servir
per gravar un disc.
I no un de qualsevol. La
vida és ara (Autoeditat,
2020) és un treball
brillant que destil·la
la maduresa de qui
sap parlar d’allò més
personal i convertirho en universal.
Despullades de l’èpica
característica d’àlbums
anteriors, les cançons
flueixen com un riu que
ens transporta al futur
i ens recorda el passat.
Un viatge íntim i
emocionant que acaba
transcendint la mateixa
música.

Parlant de la teva carrera més
en general, portes molt de
temps fent un disc gairebé
cada any i mig. Com ho fas per
mantenir aquest ritme fent-ho
tot tu?
I en faria més, eh! Jo faig
moltes cançons. Vaig gravant
coses sempre que tinc idees.
I quan ha passat un any i mig
miro la meva carpeta amb 60
o 70 cançons, Fent la tria és
quan veig de què anirà el disc.
D’aquesta manera sóc més
objectiu, perquè quan tu fas
una cançó et penses que és
boníssima, però si la deixes
en una carpeta i te l’escoltes
al cap de mig any te n’adones
que potser no ho era tant, que
et vas flipar aquell dia.
I d’on treus les idees per escriure 60 o 70 cançons en tan
poc temps?
Vaig escrivint perquè vaig
vivint, les cançons són el meu
dietari. Les idees són coses
que em passen o que se
m’acudeixen, el que és més
difícil és transformar aquestes
idees en cançons. La imatge del confeti que cau, feia
anys que la tenia apuntada a
una llibreta. Recordo anar a
un concert i veure un confeti
que queia i adonar-me que la
millor festa havia sigut el dia
abans. Era una imatge que
m’interessava molt. I finalment
en aquest disc he trobat la temàtica exacta per utilitzar-la.

Com a cada gira, canvies els
músics amb qui toques. En
aquest cas, sou un duet. Com
està anant l’experiència?
Aquesta norma de canviar de
formació al directe de cada
disc me la vaig posar per no
avorrir-me. I aquest cop estic
molt content. Igual que al
disc, he aconseguit treure les
bateries de l'escenari. Ja no hi
ha banda de rock. Jo que sóc
bateria porto una bateria electrònica, la toco en directe, la
deixo gravada en un pedal i a
sobre toco la guitarra i canto.
El Darío també fa de tot. Toca
el baix, els teclats i amb els
peus fa les llums.
Hi ha gent que t’ha començat a escoltar més durant el
confinament, t’ha sorprès que
això passi?
No m'hi fixo massa, però és
veritat. Sobretot ho vaig notar
al principi, quan vaig fer el
concert de confinament que
no era gaire feliç. Potser tots
els concerts eren molt guais i
jo vaig sortir allà deprimit mostrant la meva merda i això va
agradar. No ho sé. També crec
que un cop confinats tothom
tenia ganes de consumir cultura i de descobrir coses noves,
i potser jo era el gran tapat.
Crec que era el típic músic que
molta gent sabia que estava
allà però no havien escoltat
mai perquè el nom fa ràbia o
alguna cosa així (riures).
Amb la situació actual et
veuries fent cançons tornant
a ser Estanislau Verdet per
riure’t una mica de tot plegat.

Clica aquí i
escolta el disc

DE PORTADA

"

Escric perquè visc.
Les cançons són
el meu dietari"

9

Ja m'ho han dit abans que
aquest disc és el més Estanislau Verdet que he fet com
a Pau Vallvé. La bossa nova,
el bolero, un mig trap... Oju
que Estanislau Verdet està
sortint de l'armari un altre cop.
Però sí, sí... I tant. L'Estanislau
el vaig gaudir molt però ara
m'agrada prendre'm les coses
una mica més seriosament.
Allò era molt la broma i la
cosa estètica. Crec que estic
trobant un terme mitjà. Potser
me n'havia anat massa a l'altra
banda, massa profund i amb
aquest disc he jugat més.
Tens algun projecte nou entre
mans? Alguna banda sonora?
Ara estic centrat en això a
saco. És molt bonic fer un disc
però fa mig any que no faig
concerts, o sigui, no he cobrat
un duro. Ara tot està centrat
en el disc, els vídeos que van
sortint i la gira. A finals d'any,
reprenem la producció del
disc d'Inspira. I de cara l'any
que ve, començaré dues bandes sonores, però ara encara
estic llegint guions.
Com és viure fóra del sistema? S’hi està bé en l’autoproducció?
Ara segurament ja podria
viure de la música dintre del
'sistema'. Però en el seu moment, l'autoproducció va ser
la solució. Em vaig adonar que
hi ha molta gent xupant del
bote perquè van començar a
sortir els números. Ara el que
estic fent és professionalitzar
aquesta autogestió delegant
parts del projecte a gent de
confiança o demanant als fans
que comprin el disc de forma
anticipada per poder-me’l
pagar. I estic molt agraït per
tot aquest suport, és una
passada fer allò que t’agrada
sense haver de baixar-te els
pantalons.

MARiA
			RODÉS
Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Èrika Prüfert

Maria Rodés torna
a mesmeritzar-nos
amb aquest dolç
encanteri que és la
seva música. Treball
conceptual sobre
les bruixes, Lilith
és el seu nou disc.

Com neix la idea de la qual
sorgeix Lilith (Satelite K,
2020)?
Un dia vaig fer un post a Instagram explicant que popularment sempre hi ha hagut
la creença que al Dolmen de
Vallgorguina s'hi reunien les
bruixes. En aquest post explicava que en un futur m'agradaria fer un treball sobre elles,
les bruixes.

Plou i
		fa sol

I d'aquí neix Lilith.
Aquest post el va veure Pepe
Mompeán, director del Festival de Arte Sacro de Madrid,
la ciutat on visc des de fa uns
anys. Va ser ell qui em va proposar presentar al seu festival
un projecte inspirat en el món
de les bruixes. En un principi,
Lilith no havia de ser un disc
sinó un projecte només de
directe.

INQÜESTIONABLES

Els teus discos, en la seva concepció lletrística, sempre han
tingut un punt de fantàstic.
Sí, però en aquest cas tot neix
de la casualitat, de llegir un
article en una publicació local
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de Cabrera de Mar, on viuen
els meus pares i jo vaig viure
tota la meva infància, adolescència i part de la joventut. A
l'article s'explicava la història
de les bruixes al Maresme.
A partir d'aquí em vaig començar a preguntar com se
m'hauria vist a mi, com hauria
estat considerada al segle XV:
una dona de més de 30 anys,
sense parella, sense fills, fent
música, amb una vida nòmada
anant d'aquí cap allà...
I...
I sí, segurament haurien dit
que era una bruixa.
Sent un encàrrec, el procés
creatiu va ser diferent de
l'habitual?
Vaig gaudir de llibertat absoluta. L'únic que va canviar va
ser que tenia una data límit i
això em va obligar a treballar
amb terminis. Hi ha músics
que diuen que això els coarta
la creativitat. A mi, contràriament, em va anar bé, si no,
podria estar cavil·lant indefinidament, sense acabar mai.

Ets perfeccionista?
Sí, però arriba un punt en què
sé la cançó ja està acabada i
que no paga la pena seguir-hi
treballant. Aquell moment en
què sé que si segueixo insistint la cançó, perdrà la seva
essència. Un equilibri que crec
que tinc molt ben calibrat.
Tot i que les cançons son
éssers vius que mai deixen de
créixer.
Totalment. De fet, aquest és
un disc que va néixer d'un projecte de directe, pel que les
cançons ja van anar creixent
abans de gravar-les.

Per cert, qui era Lilith?
Segons el folklore jueu, la primera dona d'Adam no va ser
Eva sinó que va ser Lilith. Per
a ells un no va néixer del fang
i l'altra de la costella, sinó que
tots dos van néixer de la pols
creats per igual. I aquí va venir
el suposat problema, ja que
Lilith no es va voler sotmetre
a Adam i va reclamar la seva
igualtat. Adam es va negar i
Lilith va abandonar l'edèn i
va marxar al Mar Roig. La va
intentar convèncer perquè
tornés amb el seu marit, però
ella s'hi va negar, moment en
què Lilith es satanitzada.
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Sabia de feia anys que
Maria Rodés existia
però mai havia fet el
pas d'escoltar-la. Com
me'n penedeixo! Lilith
m'ha caigut a les mans
com per art de màgia i el
mateix encanteri m'ha
enganxat a les seves
preci(o)ses lletres, la
seva veu encisadora
i la seva encertada
reinterpretació de
gèneres del folklore,
la jota, la 'chacarera'
argentina, la cúmbia...
Un disc homenatge a
totes les dones que han
decidit viure la seva
vida. El diari cantat
d'una bruixa del s.XXI.
Exquisida barreja de
tradició i avantguarda.
Marc Ferrer

Un disc, per tant, que també
té un missatge feminista.
No està pensat com a tal, però
va arribar un moment en què
em vaig començar a preguntar per què no encaixava a la
societat i a plantejar-me l'arrel
d'aquesta sensació... Una
decisió vital que té unes connotacions, perquè et rebel·les
contra el que està acceptat
socialment. I tot això crec que
té una vinculació amb cert
feminisme, podríem dir de
caràcter... natural.
Quan vas decidir fer de Lilith
un disc, en un principi aquesta anava a ser un EP no tot un
elapé.
La idea original era el projecte
del directe i ja està. Va ser
la gent des de fora que quan
venien als concerts em deien
que les cançons els havien
agradat molt, i en preguntaven
que si tenia el disc. A cop d'insistir-me vaig decidir gravar
un EP. A més, ja em semblava
bonic tenir una plasmació
física del projecte.

Clica aquí i
escolta el disc

I com va acabar l'EP sent un
elapé?
Anàvem a gravar l'EP el passat
mes de març, però va arribar
el primer confinament i van
anar sorgint més temes.
I en vas escriure més que no
han sortit en aquest disc però
sí en futurs treballs?
Vaig escriure'n moltes, de cançons, que vaig anar gravant i
compartint a les xarxes socials
Va ser una manera de conviure amb el confinament.
La teva música cada vegada
tendeix més cap a l'adopció
de sons i ritmes tradicionals.
El 2014 vaig publicar Maria
canta copla (Chesapik, 2014)
un disc amb què vaig trencar
amb molts prejudicis. Va ser
una època en què vaig començar a aprofundir en el món de
la música tradicional i en el
nostre folklore i em vaig adonar que m'encantava i m'estimulava. Una música amb
un grau de puresa brutal que
m'arriba molt endins. D'altra
banda, m'encanta viatjar i les
músiques tradicionals son una
manera de viatjar sense viatjar. Maria canta copla, a més,
tenia aquest punt reivindicatiu.
Quin?
Sempre ens hem deixat enlluernar i ens han fascinat músiques populars d'altres llocs,
com puguin ser el country o el
blues, i hem menystingut les
nostres tradicions musicals.
Un complexe que sempre m'ha
semblat una tonteria perquè
tenim coses que son precioses. Està guai mirar a fora,
però també mirar cap a casa.

Hi ha cap ritme, cap so que
t'hagi influenciat especialment en la creació de Lilith?
Hi ha un disc que vaig descobrir ara fa un temps i que
em va tenir obsessionada: La
Llorona (Atlantic, 1997), de

INQÜESTIONABLES

CRÍTiCA

És la primera bruixa de la
història.
És la primera dona a reclamar
els seus drets i que per això se
la satanitza. És la por que s'ha
tingut al llarg de la història a la
dona empoderada i rebel.

"

Ens fascinen el
country o el
blues i tendim
a menystenir
les nostres
tradicions
musicals"

Lhasa de Sela, una cantant
mig canadenca mig mexicana que va morir molt jove.
L'atmosfera d'aquest disc
sí que m'ha ajudat a donar
forma a Lilith.
Els teus també son discos
molt conceptuals, que sempre giren al voltant d'una
idea.
És una manera de crear amb
què em sento còmoda. Em
diverteix fer-ho així. És com
un to creatiu que em dóna un
marc amb què experimentar.
Com un joc que jo mateixa
m'he inventat. Un mètode
que m'agrada i em funciona.
Crec que estàs gravant un
disc de country amb David
Rodríguez de La Estrella de
David.

I d'aquí a poc temps publciarem el primer single d'aquest
disc. Vaig conèixer el David,
a Madrid, a un festival. Ens
vam caure molt bé. Xerrant va
sortir la idea de gravar un disc
de country i l'hem acabat fent.
De nou, un disc conceptual
sobre l'amor i les relacions
de llarga durada.
Aquesta era la idea, fer un
disc sobre l'amor, però no
passional, sinó el de llarga
durada. És fer valdre, aquest
amor de resiliència. Un amor
menys passional i efervescent, però més profund. Un
amor més quotidià i acceptant i apreciant els defectes
i peròs de l'altra persona. Un
amor que implica les manies
i dèries, tot el bo però també
el dolent.

JUNCO
Y MiMBRE

"
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Quan els teus
amics fan música,
t'acabes creient
que també ho
pots fer. I ho fas"

TOT AL NOU
Sorpresa que per
inesperada la gaudiràs
més. Junco y Mimbre,
l'aventura de Maria
Espinosa i Andreu
Ribas (Germà Aire)
debuten amb un disc
homònim hereu de
les millors tradicions
de l'indie rock.
Expliques Maria que Junco
y Mimbre neix gairebé per
mimetització: per ser de Vic i
agradar-te la música.
Suposo que deu ser això
(riures). Vic sempre ha tingut
una escena viva, que ha anat
mutant en el temps. En el meu
cas, m’hi vaig endinsar una
mica a l’època del Festival
Hoteler. Després va aparèixer
l’Adoberies Fest. I durant anys
hi ha hagut els concerts de la
Jazz Cava. Quan et rodeges
d’aquest ambient i veus tots
els teus amics fan música,
t’acabes creient que també
ho pots fer. I ho fas. Així vaig
començar a tocar.
És una pregunta que sempre
resulta estúpida de fer, però
d'on surt el nom de Junco y
Mimbre?
Muebles de Junco y Mimbre
és una botiga de mobles de
jonc i de vímet que hi ha a
Eivissa. L’any passat vam fer
el nostre primer viatge de
parella, amb l’Andreu. Jo tenia
moltes ànsies de comprar-me
una guitarra i fer un grup.
Passejant per allà vam veure
la botiga, ens va fer gràcia
el nom, i vam dir que si mai
fèiem un grup, es diria així. No
vam tenir ni la decència de
traduir-ho…

Una altra d'odiosa però necessària, quines han estat les
referències i influències que
han modelat el so de Junco y
Mimbre?
Referències musicals en tenim
moltes i de molt diverses.
Anem a èpoques. De vegades m’agafa per llevar-me un
dissabte i posar un disc de
Vinícius de Moraes i de vegades per escoltar el Confusion
Is Sex (Neutral Records, 1983)
de Sonic Youth mentre fem
una copa de vi. Però els referents que no poden fallar son
els Smiths i els Power Burkas.
I ara també Connan Mockasin.
Quina va ser la primera cançó
que vas escriure mai?
Doncs va ser “Chairs”, que és
precisament l'última i la pista
amagada del disc. La cançó
només té dos acords, els dos
únics acords que sabia tocar
llavors.
Però ja sabies si volies tenir
un grup?
No sabia res. No sabia si volia
cantar en anglès, en català, o
senzillament no cantar. Sí que
partir d’allà vaig començar a
fer classes de guitarra, però
m’interessaven ben poc els
acords que m’ensenyaven. Així
que vam començar a compondre de forma improvisada
conjuntament amb l’Andreu i
a pensar que potser això de
voler fer un grup, i que es digués Junco y Mimbre, podria
ser una cosa amb una mica de
cara i ulls.
Junco y Mimbre neix gairebé
com un projecte de parella,
teu i de l'Andreu, però heu
acabat sent una mena de
súper banda vigatana amb

Text: David Simón
Foto: Èric Altimis
membres de Furguson i Wood
(i l'Andreu, evidentment, amb
Germà Aire)
A la que vam tenir tres o
quatre temes, vam convidar a
venir al local primer a en Marc
(Roca) bateria. Després vam
conformar el grup amb l’altre
Marc (Fernández) a la guitarra
i l’Hug (Vilamala) als teclats.
Els cinc junts va fer que els
temes es transformessin en
alguna cosa especial.
Allà va començar realment el
grup?
Va ser llavors que vam veure que podíem fer una cosa
bonica plegats. Aquesta cosa
bonica va acabar sent un
grup, després un primer bolo
a l’Adoberies Fest del 2019,
i després un disc. Ara no ens
imaginem Junco y Mimbre
sense un dels cinc, hem fet
molta pinya i hem acabat
creant el nostre propi univers
amb les nostres bromes internes que no fan gràcia a ningú.
Va, una mica de... salseo. Com
és això de compartir grup
amb la teva parella?
És perfecte! Al principi d’estar
junts, l’Andreu tenia assajos,
concerts i jo em quedava amb
les ganes de fer-ho, també. Li
deia que si marxava, em deixés els pedals endollats i connectats per poder practicar.
Jo en aquell moment no sabia
fer-ho, ara ja en sé. No hi ha
res més maco que llevar-nos
d’hora per anar a assajar junts
al local o per anar de bolo.

De vegades li deixo els meus
pedals i em sento orgullosa de
l’evolució.
La Núria Graham, que és una
de les teves millors amigues,
ha estat la productora del
disc (juntament amb en Jordi
Casadesús).
La Núria a l’estudi és la mateixa que la Núria al bar. Els
dies que vam estar gravant a
l’estudi Fontderola, d’en Jordi
Casadesús, van ser alguns
dels millors dies de les nostres
vides.
Tan bé us ho vau passar?
Ens llevavem, anavem a
esmorzar al Cafè de Centelles i anàvem a tocar a un lloc
meravellós rodejat d’arbres.
L’hora del dinar a Cal Moreu,
menjant carxofes, era el millor
break, i els after-estudi a la
Jazz Cava la millor compensació del dia. No hi ha cosa
millor a poder treballar amb
els teus amics. L’amistat ha
fet el disc. Ara ja fa gairebé un
any d’això, i vam acabar tan
contents que tenim moltes
ganes de repetir.
De fet, la idea és gravar un EP
ara el desembre, oi?
Ara a mitjans de novembre!
Som molt impacients. Tenim
moltes ganes de repetir els
dies a la Fontderola i tornar a
menjar carxofes. Hem decidit
que cada tardor gravarem alguna cosa, només per menjar
carxofes a Cal Moreu.

Clica aquí i
escolta el disc
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SHUFFLE PLAY

Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Pilar Guillén

SHUFFLE PLAY

Brains

Amor, música
& lagrimas
Hidden Track
2020

Cal dir-ho ja. Deixar-lo clar des d'un principi. Nacho Casado
és un dels nostres millors artesans folk pop, sí. Però, a més,
està adquirint un grau de solidesa en tot el que fa, que no
seria exagerat situar-lo allà on habitualment col·loquem a
grans noms de fora com Bart Davenport, Josh Rouse, Josh
Ritter o Ron Sexsmith. A la lliga dels infal·libles. La dels grans
orfebres del folk pop. Dels grans mestres, les lluminàries amb
què els mitjans fan córrer rius de tinta.
Potser ell mateix es ruboritze en llegir tal afirmació. La
modèstia, la humilitat, sempre han sigut les seues premisses.
També l'absència absoluta de postureig. És la seua una forma
clàssica, artesanal, d'anar fent les coses, des dels temps en
què es va donar a conéixer amb La Familia del Árbol, el seu
projecte al costat de la seua parella, Pilar Guillén, fa ja més
d'una dècada: un tàndem que exhibia ja estima per Cánovas,
Rodrigo y Guzmán, Solera, Crosby, Stills & Nash i tota una
nissaga de melodies subtils, encisadores, assolellades. Però
és que és així. No paga la pena no reconéixer el talent, l'estil,
l'elegància, quan són tan evidents.
Amor, música y lágrimas és un altre disc (el segon del
seu trajecte en solitari) estiuenc que potser arribe en l'época equivocada – amb l'hivern a només unes setmanes, amb
la gent reclosa entre quatre parets –, però en la freqüència
correcta. La dels sentiments desimbolts, transparents, sense
trampa ni cartó, l'emotivitat a flor de pell, la dedicació als
petits detalls i la cura per absorbir els efluvis de la bossa
nova (evidents en "Alta sociedad" o en "Un nuevo comienzo")
i l'herència del millor soft rock i del millor folk pop nordamericans per a acoblar-los a un imaginari musical a què
no s'intueix millor marc mental que el palmerar il·lícita o les
costes alacantines.
És com si tot aquest paisatge es traslladara al litoral californià, si un tanca els ulls i es deixa endur. Les cançons del
músic d'Elx acaronen, vessen humanitat i bon gust, i et fan
pensar en mons més acollidors que el que ara mateix ens envolta. Al seu món, la pandèmia mai ha existit, la mesquinesa
no ens governa des de les altes instàncies, i el soroll ensordidor de les xarxes socials, amb el vòmit d'egocentrisme i
detritus dialèctic, ni ta sols s'escolta. Les cançons de Nacho
Casado continuen sent un antídot contra la gris peripècia
del nostre dia a dia. Una nota de color que ens fa la vida molt
més bella. No deixen escapar aquest disc. Facen el favor..

CARLOTA
FLANEUR
Hidden Track
2020

On s'havia amagat aquesta
noia fins ara! Brains, l'EP de
debut de Carlota Flâneur
-amb aquest nom és impossible no fer una cosa important
a la vida- és de les coses
més boniques que escoltareu
aquest maleït any. L'únic però
de Brains és que només son
quatre temes que s'acaben
abans del sospir que fas quan
t'adones que t'has tornat a
enamorar plutònicament. Produït per Ferran Palau, Carlota
se suma a les teories de la
metafísica dibuixant melodies vaporoses i dolces com el
cotó de sucre.
David Simón

[Matefísica ensucrada]

Fernanda
LLUÍS CABOT
Bankrobber
2020
[Indie pop salat]

Looking at the
Surroundings
FELIX ROSSY
QUINTET
Underpool
2020

Felix Rossy descarrega el
seu darrer projecte formant
un quintet explosiu de la mà
del bateria Andreu Pitarch, el
trombonista Tomeu Garcías,
el pianista Davis Whitfield i el
contrabaixista Benjamin Tiberio. Un directe a la sala Nota
79 de Barcelona el juliol del
2019, certificat pel segell UnderPool i que compta amb la
col·laboració de la trombonista Rita Payés. Looking at the
Sourroudings són 56 minuts
dividits en set cançons de traç
contemporani, on cal destacar
"Changes", fidel reflex de què
ofereix aquest quintet.
Joel Codina

[Jazz en viu]

Lluís Cabot és un rei Mides
de la melodia que tot el que
toca ho converteix en or.
Motor creatiu de Da Souza,
banda amb què mesos enrere
ja va firmar el sublim Salsa
agredolça (Bubota Discos,
2020) -molt seriós aspirant
a millor disc de l'any- Cabot
ens torna a regalar les oïdes
amb cinc temes que son pura
orfebreria pop. Tornades amb
l'únic revestiment de la seva
guitarra i la seva veu (la dolçor
tonal de Maria Jaume, això sí,
adorna "Verí de s'altra punta"), complement perfecte del
darrer LP del seu grup.
David Simón

Le Cut-Up
Populaire
PASCAL COMELADE
Because Music
2020
[Rock a la seva manera]

Hi haurà un dia en què ens
despertarem i sortirem corrents al carrer cridant ben
fort que Pascal-Comeladeés-un-putu-geni. Comelade
anunciava a finals del 2019 la
seva retirada. Era una jubilació dels escenaris, en cap un
retir creatiu. I aquí el tenim
pocs mesos després firmant
un disc monumental. Le CutUp Populaire, projecte que
l'ha mantingut ocupat tres
anys, és un aparador perfecte
de totes les seves pulsions i
obsessions, brillant decàleg
de la seva particular deconstrucció del rock.
Oriol Rodríguez

FESTiVAL
iN-EDiT
2020

Elder's Corner Nigeria
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El passat dia 29 d’Octubre ens vam retrobar amb una
de les cites més esperades pel amants de la música i el
cinema, començava l’In-Edit, el festival de documentals
musicals de Barcelona que aquest any ha viscut una de
les seves edicions més especials a causa de la pandèmia.

Text: Laura Peña i Maurici Ribera

White Riot

CONTRACRÒNICA

The Go-Go's

Rockfield: The Studio on the Farm

El festival es va inaugurar amb White Riot, cinta que ofereix una
visió políticomusical del moviment RAR (Rock Against Racism) i
Anti-Nazi League de finals dels anys 70s al Regne Unit, sempre
vetllant per a combatre les polítiques en auge d’extrema dreta.
Un film notable, amenitzat amb la música de The Clash, Steel
Pulse o Tom Robinson.
L’In-Edit sempre té racons per les retrospectives. Rockfield: The Studio on the Farm és un retrat de què es va gestar a
aquests estudis rurals gal·lesos, relatat per clients com Robert
Plant, Ozzy Osbourne o Liam Gallagher. Elder’s Corner Nigeria
és una fascinant mirada a l’escena highlife, juju i afro-beat de
Nigèria. Autèntic exercici per recuperar i retrobar velles glòries
i rejovenir el seu llegat. Més interessant encara perquè al llarg
del metratge, també s’hi debat la poca presència de dones en
l’escena.

Els amants de les escenes musicals també queden representats amb documentals com: The Chills: The Triumph and Tragedy
of Martin Phillipps que aporta una visió honesta i realista del llegat
de la banda The Chills, exponents del Dunedin Sound, amb el seu
líder, Martin Phillipps, com a protagonista principal. Molt més a la
vora en queda Nou Set Dos - 972 Electrònic, documental dinàmic
i amé que ens mostra una Girona pionera a tot l’estat de la música
electrònica.
Les dones han tingut una presència cabdal a l'In-Edit 2020.
Així ens hem trobat amb el primer grup de rock femení que va
aconseguir el número 1 a les llistes Billboard amb el disc de
debut. Una història recollida al documental The Go-Go’s, que
mostra com passar de ser punk a ser pop, triomfar i desaparèixer, sense oblidar addiccions i disputes vàries. Una pel·lícula on
les mateixes The Go-Go’s se’n riuen una mica de tot plegat.

The Chills: The Triumph and
Tragedy of Martin Phillipps
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De bolos
amb en
Maurici

Phyl Lynott:
Songs while I'm away

Sisters with transistors

Butthole Surfers
9 de març de 2008
[2] de l’Apolo de Barcelona

Text: Maurici Ribera

Dones amb presència i influència, com la primera dona de
Johnny Cash. La que li va donar suport incondicional en un
temps, on ser dona-florer, no estava gens mal vist. En el documental My Darling Vivian, narrat per les quatre filles del matrimoni, descobrim la personalitat de Vivian Liberto.
Dones com la mare de Phyl Lynott, el cantant-baixista de
Thin Lizzy , que si no l’hagués deixat amb els avis a un suburbi
de Dublín, segurament no s’hauria convertit en el músic que
va ser. Amb el documental Phyl Lynott: Songs While I’m Away,
descobrim el prolífic i efímer recorregut musical i vital del que va
arribar a ser l’únic rocker negre de tota l'illa d’Irlanda.
I dones pioneres com les Sisters with transistors, que va
clausurar el festival i que homenatja a aquelles visionàries

que amb els aparells electrònics que tenien al davant, van
crear música sense saber que estaven creant 'electrònica': un
gènere que quan es va popularitzar, les havia oblidat feia molt
de temps.
All I Can Say, documental filat a partir de l'infinit i inabastable
material gravat per Shannon Hoon enyorat cantat Blind Melon
es va endur el premi al millor documental internacional. Mirada
original tot portant el protagonisme indirecte fins a l’extrem.
Un palmarès que es va completar amb Sempre Dijous, el viatge
professional transmediterrani de la cantautora mallorquina Julia
Colom, com millor documental nacional. El millor curtmetratge
ha sigut Tardes con Satán – Gernika no existe, de Oan Hostench,
retrat dels músics de carrer barcelonins al marge del sistema.

All I Can Say

My Darling Vivian

Sempre Dijous

Tenia moooooltes ganes de veure
aquesta veterana banda de música
alternativa dels Estats Units i finalment vaig poder posar-hi remei. Formació boja i peculiar, ben diferent de
la resta de propostes coetànies.
A pocs minuts d’iniciar l'actuació,
Gibby Haynes, cantant i saxofonista del grup, ens advertia amb cert
sarcasme: “Encara esteu a temps de
que us tornin els calers”, tot dirigint-se cap als camerinos.
Durant el concert es va mostrar
molt xerraire, fins al punt d'explicar
històries del seu amic Al Jourgensen de Ministry que anava combinant amb anècdotes pròpies d’allò
més paranoiques.
Baix distorsionadíssim, guitarra
boja, crits, afonia i mal de gola, megàfons, bateria i percussió s'enfrontaven a un repertori poc arriscat i
d'orientació clarament roquera. Així
i tot, en cap instant van decebre. La
part de sorolls, experimentació o
psicodèlia rarament va aflorar, però
contràriament, van saber mantenir
una bona línia de concert i un repertori variat i efectiu.
De tota aquesta bogeria i llibertat
escènica el pobre fusible de l'amplificador de baix se'n va ressentir i va
rebentar. De miracle, un cop es va
haver canviat, no va tornar a quedar
fora de servei.
Malauradament molts seguidors
del grup no es van assabentar de la
parada catalana de la seva gira i es
van perdre l’actuació. Conec moltes
persones que encara s’estan donant
cops de cap; només de pensar-hi.
Van trigar a venir, però l'espera era
necessària i va pagar la pena.
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CULTURA DISPERSA

La voz
humana

Manolo Tarancón

Tilda Swinton
a punt d’un
atac de
nervis

EFE EME, 2020

Text: Carlos Pérez de Ziriza

Una conversa entre un músic i un periodista sempre
té un punt extra d'interés si, a més, el periodista en
qüestió també és músic. Eixe és el punt de partida
d'aquest llibre, escrit pel valencià Manolo Tarancón,
qui, des que va deixar aparcada la seua carrera com
a cantautor, ha dedicat més temps a la que era la
seua vocació primerenca – i carrera –, la d'ajuntar
lletres al voltant de la música, que no a continuar fent
cançons. Òbviament, el risc que entranya sempre un
llibre d'aquesta mena és que interesse als fans del
músic, però la seua temàtica siga una mica menys
atractiva per al neòfit.
En certa manera, és també el cas de Conversaciones con Xoel López, si bé l'amplària temàtica de
les llargues converses que van donar peu al llibre
també són més que interessants per a qualsevol
persona que vulga fer-se una idea fidel de quina ha
sigut l'evolució del pop independent a l'estat espanyol durant les últimes dues dècades. El músic gallec
sempre ha demostrat la pulsió per no encasellar-se,
per fer les coses a la seua manera, per fugir del pilot
automàtic i trobar sempre l'ànim per reinventar-se
(un verb sobreexplotat fins a la nàusea en temps de
crisi pandèmica, ja em disculparan), i és per això que
la matèria primerenca del que es nodreixen aquestes
168 pàgines tenen molt de suc. Es nota, a més, que
la confiança entre els dos interlocutors afavoreix la
transparència.
Els inicis de Xoel López a La Corunya fent música en anglés d'inspiració mod, els primers èxits en
l'escena indie de la mà del llavors incipient segell
Mushroom Pillow, la repercussió de "Que no" i el desmarcatge d'aquella fórmula mitjançant el redescobriment de les músiques llatines, que es va reforçar
arran de la seua etapa a l'Argentina, el fet de tornar i
començar una altra volta de zero amb un altre format,
la paternitat... Totes aquestes són les parades del
periple d'un músic inconformista, que queden ací ben
reflectides, en un trajecte vital al qual qualsevol de
nosaltres ens podem veure identificats, tant si ens
dediquem a la música com si no.

Mandalorian,
Temp.2
El retorn del
salvador de
'Star Wars'

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

Analitzar la filmografia de Pedro Almodóvar podria
arribar a semblar fàcil... Però no ho és. La seva obra és
profunda. Tot carrusel de sensacions. I ara, a més, ha
decidit fer el que li ha donat la gana (si és que no ho ha
fet sempre): un curtmetratge. La voz humana, rodat en
ple confinament, en tan sols una setmana i estrenat en
algunes sales seleccionades del país. Sent fidel al que
és, i acompanyat d'una grandiosa Tilda Swinton com a
protagonista, ens ofereix la seva adaptació del famós
text de Jean Cocteau.
La tria d'una actriu anglosaxona no és gens casual,
ja que la gran novetat de La voz humana -o millor dit:
The Human Voice- és que és la primera vegada que
Almodóvar s'atreveix amb l'anglès com a llengua de
rodatge i de guió. Una pregària que Hollywood feia
anys que demanava i ha trobat la seva representació
en aquest gairebé monòleg de Swinton davant la gran
pantalla acompanyada de tot l'univers d'Almodóvar:
música d'Alberto Iglesias, crèdits de Juan Gatti, escenografia de Vicent Díaz...
El rostre eteri i flegmàtic com el de Tilda Swinton
aconsegueix fer un gir al text de Cocteau i ens acosta a un personatge que no optarà per la desídia de la
protagonista del text original, sinó que s'acostarà més
a la Carmen Maura de Mujeres al borde de un ataque
de nervios, cosa que és extraordinària. I és que, si als
Estats Units tenen a Woody Allen com el creador dels
millors papers per a dones al cinema, a Europa tenim a
Pedro Almodóvar, on no només les dones tenen grans
papers i presència, sinó que a més les envolta d'una
estètica plàstica única, irreverent, passada de voltes i
intensa com és la vida almodovariana. O potser la vida
real, qui sap.

Star Wars era una saga que estava perdent el rumb.
Viatjava entre galàxies de crítiques i confusió amb pel·
lícules polaritzadores... fins que va arribar The Mandalorian, una història senzilla però plena d’aventures amb
una ambientació excel·lent i una banda sonora memorable. Una sèrie tan ben rebuda que va aconseguir
trobar el rumb que feia temps que la gran nau d'Star
Wars buscava: la unanimitat favorable dels fans. Ara el
salvador de la saga ha tornat i, després de només dos
capítols, ja podem assegurar que la resposta tornarà a
ser la mateixa.
Jon Favreau és un gran fan de l’univers creat per
George Lucas i això és clau per entendre la bona
sintonia entre el creador i els espectadors de la sèrie.
Sap que amb personatges mítics com un 'Baby Yoda' o
l’aparició en aquesta nova temporada de Boba Fett és
capaç d’entusiasmar als fans. Però no es limita a això.
El que fa Favreau és crear una història original
utilitzant tots els elements que havien fet de la saga el
que és. I a les naus espacials, les lluites, els droides,
els monstres, el sarcasme i els paisatges desèrtics hi
afegeix un toc de western que diferencia la sèrie dels
seus predecessors. El primer capítol de la segona temporada, per exemple, té la mateixa estructura i personatges que qualsevol clàssic de l’oest.
I fins i tot si mai t’ha apassionat Star Wars, The
Mandalorian és una bona opció per endinsar-s’hi ara.
Al cap i a la fi, viatjar a una altra galàxia amb un caçarecompenses i el seu adorable company d’aventures
és la millor forma d’allunyar-se de la realitat que ens
està tocant viure. Poder tornar-hi a aterrar cada divendres a través de Disney+ és una assegurança d’evasió i
entreteniment.

CULTURA DISPERSA

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

LA COL·LECCIÓ

És un dels nostres escriptors més fascinants,
autor de novel·les totals com Els jugadors
de Whist (Empúries,
2009), on la música
sempre apareix com a
personatge secundari. Memòria vintage
(Empúries, 2020) és la
seva última referència,
personalíssim viatge a
través del segle XX en
clau de cultura pop.

Link a la bio!

ViCENÇ
PAGÈS JORDÀ
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció, el teu primer disc?
Sticky Fingers (Rolling Stones Records,
1971), dels Rolling Stones. Devia ser a finals dels setanta. A la portada americana
es veuen uns dits sortint d'una bragueta,
però a la que tinc jo surten d'una llauna
de conserva. Vaig tardar anys a descobrir
que la censura espanyola m'havia estafat.

Escoltes música mentre escrius?
Rarament. De tant en tant cançons
llargues, que conec i que em funcionen com a aïllant: "In the Beginning" de
John Frusciante, "Shine on You Crazy
Diamond" de Pink Floyd, "Autobahn" de
Kraftwerk, "The Fosse" de Wim Mertens... I últimament recopilacions d’Ennio
Morricone.

Quin és el disc que has escoltat fins a
cremar-lo?
London Calling (CBS, 1979), de Clash.
Aquella música ho tenia tot: era reivindicativa, ballable, hi sortia la Guàrdia Civil...
Hi havia reggae, guitarres, teclats, distorsió, ritme, la veu insolent de Joe Strummer... La coberta tenia el punt de destrucció que un adolescent reclama.

Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
No tinc clar que calgui una obligació
universal. Va per edats, per èpoques. Ara
mateix recomanaria alguna cosa de Nina
Simone.

Amb quin disc et vas voler convertir en
una estrella del rock?
No recordo que volgués ser-ho, més enllà
de fantasies com voler ser l'Home Fantàstic o Bruce Lee. A mi m'agradaven Patti
Smith i Debbie Harry.

Un disc nostrat?
Costa decidir-se. Els Umpah-pah eren
molt bons, o llavors m'ho semblaven. I
si canto trist (Movieplay, 1974) de Lluís Llach, és perfecte si tens ganes de
suïcidar-te. En el desconcert d'avui dia, el
millor és Quimi Portet.
Un plaer pecaminós?
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Sempre m'ha agradat Abba. Recordo
quan van guanyar l'Eurovisió amb "Waterloo", el 1974. Tot Europa va saltar del
sofa... Sempre és un plaer retrobar-los
en alguna emissora de ràdio: "Dancing
Queen", "Take a Chance on Me"...
Un disc que compraries només per la
seva portada?
El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
(EMI, 1967) I no només per la portada!
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
Ara no vaig per discos, sinó que tiro de
Spotify. Hi ha cançons de Manel que
m’obsessionen, com "Benvolgut" o "Desapareixíem lentament". Si les escoltes prou
vegades, tot quadra: com un sonet.
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