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Quin fàstic furibund seria caure en l’autoajuda. ‘D’aquesta se n’aprèn’. ‘En
sortirem reforçats’. ‘Crisi és…’. I una merda. 2020 ha estat un cagarro de
l’alçada d’un campanar. Milers de persones han mort, moltes altres han patit i moltíssimes més han estat vulnerabilitzades. Les primeres, els músics
(i la resta d’oficis del sector del directe), que fins i tot en la ‘nova normalitat’ han pillat. Així i tot han estat el pal de paller. Un d’ells sens dubte. Què
hauria estat d’aquest any pandèmic sense les cançons?
Ja responc jo: un autèntic suïcidi. Les músiques han alegrat tot un
confinament i els mesos posteriors d’aquest. La parada obligatòria que va
suposar la tancada a casa va permetre noves relacions amb la música. Una
de perversa, la pràctica obligació dels músics a llençar-se a l’stream per a
‘ser-hi’. I una altra de perversa (amb rerefons positiu): tot va parar-se tant,
que les feines van parar. Ehhhheeeeem. Vés, vam gaudir de temps per a
escoltar molts discos com mereixien.
Del confinament va sortir un dels millors discos d’aquest any. 75 dies
tancat per parir el millor àlbum de la seva –i ja n’és de llarga– carrera. Pau
Vallvé es va deixar d’estar d’hòsties i va fer emergir la bossa, les caixes de
ritmes. El que va voler en el seu La vida és ara. El seu so va mutar lleugerament, més sintètic. Sense banda. Els instruments rock els hi havia traspassat temps abans a Maria Jaume, de qui va ser productor. Entre els dos van
construir un altre dels discos més potents de l’any, Fins a maig no revisc,
un debut que no ho sembla.
Poc després, la calor va arribar. I havíem trobat tant a faltar que es va
allargar fins a la tardor gràcies a àlbums com el de Renaldo i Clara. Els
veterans també han estat a l'altura aquest any: Mujeres, Núria Graham o
Sílvia Pérez Cruz. Entremig, noves veus ens han fet epatar, com la d’Anna
Andreu. I després, allò dels Da Souza. “Metres per segon”, TKM. Definitivament, 2020 no ha estat un any per oblidar: no per les seves músiques,
no gràcies als nostres músics. Tot i tot, estructura d’estat. Aplaudiment
llarguíssim a les 20:00 hores.
No sabem com serà 2021. Potser una merda, de nou. El que està clar és
que tampoc serà del tot per oblidar, hi hagi vacuna o no. Col·lapsi el sistema o no. I no ho serà del tot per ‘les oportunitats de canvi persona que
representi’, que potser també, sinó per les músiques disperses que proposi. Perquè els músics, fins ara, no han fallat. Em permetré un petit final
consumista: compreu-los els discos, cony, que l’streaming encara els paga
per a pipes! O difoneu-los, que s’escoltin!
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			JAUME
Cosa
de dos

A MÚSICA DISPERSA hem
seleccionat Fins a maig no revisc
i La vida és ara com els millors
discos de l’any. Dos treballs
profunds i absorbents units per la
relació entre els seus dos autors:
Maria Jaume i Pau Vallvé.

PAU
		VALLVÉ
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Text: Jan Romaní
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En cap moment
vàrem pensar
que fos un disc
número 1 de l’any"
Maria Jaume

estàs muntant banda amb
Núria Graham com a bateria i
amb Maria Espinosa de Junco
y Mimbre de baixista.
M.J.: Per a mi ha estat una
sorpresa més que per ningú.
Vaig contactar amb la Maria
perquè tenia ganes de provar
un directe amb format banda
per alguns concerts especials.
Però estem tenint molt de feeling i a través d’ella va sortir
que a la Núria també li faria il·
lusió. Va provar amb la bateria,
que serà la primera vegada
que la tocarà en directe i... Ens
fa molta il·lusió perquè tot són
coses noves.

A l’entrevista del primer nú·
mero de MÚSICA DISPERSA,
Maria, vas dir que no busca·
ves que Fins a maig no revisc
(Bankrobber, 2020) fos el disc
de l’any perquè era una cosa
més íntima. Però aquí estem.
T’han sorprès les bones críti·
ques que ha rebut el disc?
Maria Jaume: Sí, la veritat és
que en cap moment vàrem
pensar que fos un disc número u de l’any. Crec que ho
vaig dir més rotllo que no era
de 40 Principales. Nosaltres
ho fèiem com ens agradava i
com ho sentíem en el moment.
Però evidentment que em fa
molta il·lusió i estic molt sorpresa de la bona rebuda que
ha tingut el disc.

Per a tu Pau, encara que sem·
pre has rebut molt bones crí·
tiques, també deu haver sigut
sorprenent que La vida és ara
(Autoeditat, 2020), un disc que
vas decidir fer al confinament
tancat a l’estudi, hagi tingut
tanta repercussió, no?
Pau Vallvé: Fa il·lusió. Més quan
vens d’un bajón així. La putada
és que el disc que em va millor
i no puc fer bolos. Però estic
molt content. Encara més de
compartir-ho amb ella, a l’haver
ajudat en el seu projecte.

P.V.: Home, de debut. Arribar i
moldre!
M.J.: Ell sabrà, jo no et sabria
dir.
P.V.: Crec que tot és guai.
Mola quan et celebren una
cosa en què has treballat i t’hi
has trencat les banyes. I si a
sobre, hi ha uns quants que et
diuen: “mira, hem fet una llista
i us hem posat els primers”,
doncs encara millor. Però l’èxit
que més mola és que la gent
estigui venint als concerts i
que els hi estigui agradant.

Creieu que fa més il·lusió que
se us reconegui així un disc
de debut o un disc de conso·
lidació després d’una llarga
trajectòria?

Perquè tot i les restriccions
n’esteu podent fer alguns. Tu
Pau, fins i tot en una triple
sessió.
P.V.: Per sort era en dos dies:

un divendres i dos dissabte. I
sí, vaig acabar cansat, però tot
sigui això, la veritat. Nosaltres
encantats de tocar les sessions que calgui.
I l’experiència de fer la gira
d’un primer disc en aquesta
situació?
M.J.: Jo mai m’havia imaginat
que els meus primers bolos
fossin així de raros. Però al final no em puc queixar perquè
estic fent coses. Crec que hi
ha grups que ho han patit molt
més encara. Jo estic podent
tocar de tant en tant i això ja
està bé.
Pel que fa al teu directe ens
ha arribat 'l’exclusiva' que

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Tu Pau estàs aquí per parti·
da doble. Pel teu disc i per
la producció de la Maria.
Com va sorgir aquesta col·
laboració entre tots dos?
P.V.: Explico la versió de veritat o la que explica la Maria?
(Riures)
La de veritat!
P.V.: Va venir a un concert
meu a Palma, al Novo Café
Lisboa, i se’m va apropar i va
dir: “Hòstia m’agrada molt el
què fas, jo també faig cançons i te les podria ensenyar”.
I jo, sincerament, en aquell
moment no volia quedar com
un ranci i li vaig dir que m’ho
enviés pensant que després
ja li diria que no hi podia fer
res. Però quan les vaig escoltar em va molar molt. I no era
res, crec que era una cançó,
només.

Quina?
P.V.: Em va enviar "Terra banyada", en una versió d’àudio
molt cutre.
M.J.: De fet, no t’ho volia dir
perquè no et volia pifiar la història. Però vas ser tu, Pau, que
em vas contactar per xarxes.
P: A sí? Jo només sé que tinc
un correu amb un àudio que
dura sis minuts, i la cançó
dura dos! (Riures) Que després
hi ha com silenci perquè no
sabia posar stop.
I què és el que et va agradar
de la seva música per aca·
bar-la produint?
P.V.: Tot. Jo feia anys que no
produïa a ningú, però escoltant el seu àudio mal gravat
vaig decidir saltar-me aquesta
norma. I no va ser per una sola
cosa: té unes lletres flipants,
unes melodies que no són les
típiques d’algú que comença
a tocar la guitarra, uns acords
que també surten de l’habitual… El seu quart disc ens
jubilarà a tots si segueix així.
Tu Maria quan et vas apro·
par al Pau vas pensar en la
possibilitat de treballar junts
o anaves més com a fan?
M.J.: Jo anava com a fan absoluta d’ell.
P.V.: Això ho ha negat alguna
vegada.
M.J.: No, perquè ell ho ha exagerat moltes vegades (Riures).
Va ser lo típic que vas a donar
l’enhorabona pel concert i vam
acabar xerrant una mica i li
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vaig dir que jo també feia cançons. I jo només amb la il·lusió
de quedar alguna vegada i que
m’ajudés una mica ja m’estava
bé. Però al final va sortir alguna cosa molt important.
Com va ser l’experiència de
fer el disc junts?
P.V.: De seguida vam veure
que teníem visions similars.
Vam anar quedant per fer
temes fins que va guanyar el
Sona 9 i llavors vam aprofitar
la pasta per fer el disc. I quan
ja el teníem bastant avançat,
que havíem gravat les guitarres i les veus, va arribar el
confinament. I clar, el disc el
vaig acabar jo al final.
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M.J.: És això! Perquè tu sempre dius que durant el confinament vares fer el teu disc,
però és que també vares fer
el meu.
Però ja ho teníeu tot parlat, no?
P.V.: Sí. Havíem començat el
maig de l’any anterior. Portàvem mesos parlant com volíem
que sonés cada tema: jo no
em vaig inventar res. Però
clar, quedaven gravar baixos,
bateries... I me’n recordo el dia
que es va poder sortir i va venir
i li vaig dir: “Jo et poso play al
teu disc acabat que tu no has
escoltat a veure si l’he encertat”. Quan vam veure que ens
havíem entès va ser molt guai.
M.J.: Va ser de lloreria total.
P.V.: Imagina que li faig un disc
totalment diferent! (Riures).
El resultat de la col·laboració
és que els dos discos tenen
força similituds. Quins vincles
veieu vosaltres entre els dos
treballs?
M.J.: El meu disc és com
sinònim de tristor i melancolia. I per molt que ell digui
que aquest disc que ha fet és
alegre, jo trobo que és bastant
mal rotllero. Què és cert que
xerra de les coses des d’un
altre punt, que no s’està retorçant dins del fang, però xerra
de coses xungues.
P.V.: Els nostres dos discos
són el contrari a la alegría.
Però jo estic molt content de
no haver fet el disc més trist
de l’any, l’ha fet ella. Jo tinc
una bossa nova que em salva.
Ella també té aquella força
animada que dura un minut.
M.J: "Fuig i no me toquis".
P.V.: Sí, però la meva dura dos
minuts. (Riures)

Tornareu a treballar junts en
un futur?
P.V.: Jo crec que si acabes de
començar és millor que provis
gent diferent. Jo encantat de
fer més coses, però crec que
la gràcia és explorar altres
formes de treballar.
M.J.: Sí, no crec que em produeixi el següent disc, però
podem seguir fent feina junts
d’una altra forma. Hi ha moltes
maneres de col·laborar.
I creieu que tornarem a triar
els vostres propers discos
entre els millors d’aquell any
o us heu posat el llistó massa
alt?
M.J.: Doncs jo tinc un poc
aquesta por perquè ha tingut
bona rebuda el primer disc i
tampoc sabia gaire què estava
fent. És un disc on jo anava
provant i em deixava endur en
algunes coses, però no tinc
molta idea de què faré en un
segon disc i potser tiro per
una altra banda. I potser no té
ni la meitat d’èxit que aquest.
P.V.: Sempre he fet el que
m’ha donat la gana. I crec que
ella, encara que només n’ha
fet un, ja es pot intuir que
també ho farà. Perquè triomfar no triomfarem. Ara ens
heu donat un premi i fa molta
il·lusió, però més enllà d’això
no farem res. Per tant, com a
mínim fem el que ens vingui de
gust. Si una cosa t’ha anat bé,
repetir-la perquè et segueixi
anant bé és un mal plantejament. Allò ja ho has disfrutat,
toca fer una altra cosa.
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Estic molt
content de
no haver fet
el disc més trist
de l’any,
l’ha fet ella"
Pau Vallvé

Vosaltres quin disc hauríeu
elegit com a millor de l’any?
P.V.: A mi n’hi ha tres que
m’han agradat molt. El de Nico
Roig, Yo siempre sueño que
sí (U98 Music, 2020) el Salsa
agredolça (Bubota, 2020) de
Da Souza i el disc de Núria
Graham, Marjorie (Primavera
Labels, 2020). I segur que me
n’estic deixant molts. M.J.: A
mi també m’agraden molt el
de la Núria i el de Da Souza.
El de Lluís Cabot, Fernanda
(Bankrobber, 2020) també el
trobo preciós i m’ha pegat
bastant fort el de Junco y
Mimbre. N’hi ha molts que
molen molt.
Un desig pel 2021?
P: Immunitat. Per poder fer
bolos sense preocupar-me
per res.
M.J.: Sí, fer bolos. I no només
naltros sinó tothom que treu
discos. Que hi hagi oportunitat de tocar per a tothom i
que tots els grups puguin fer
concerts.

ELS
MiLLORS
DISCOS
DE L'ANY
1

Fins a maig
no revisc
MARIA JAUME
Bankrobber

1

La vida
és ara
PAU VALLVÉ
Autoeditat

D’illa en illa. No es pot entendre
Maria Jaume sense els referents
illencs. Però no els de casa, Mallorca, que també els té (Miquel Serra
o Joan Miquel Oliver), sinó el d’altres joveníssimes cantautores com
Stella Donnelly o Julia Jacklin, les
dues d’Austràlia. La producció amb
Pau Vallvé, de banda o nua, bedroom ("Autonomia per a principiants")
o feta d’esgarrapades tenses ("Més
minuts que paraules"), surfeja l’indiefolk i el dream pop. Un disc on
fons i forma sobrepassen per molt
la idea de debut, de primera passa.
Yeray S. Iborra

Sabeu aquells discos 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.
Carlos Pérez de Ziriza

2

Els mals
costums
ANNA ANDREU

Quanta bellesa! En el passat
cinquanta per cent del projecte
Cálido Home, Anna Andreu acaba
de debutar en solitari amb Els mals
costums (Hidden Track, 2020).
Situant-se allà on conflueixen propostes com Ferran Palau, Amalia
Rodrigues, Andrew Bird, Joan Baez
o Feist, les cançons de la cantautora de Sant Quirze del Vallès es
balancegen amb delicadesa entre
l’indi folk extra poètic i l’indie pop
ultra sensible dibuixant precioses
sanefes sonores. Una exquisidesa.
Oriol Rodríguez

Hidden Track

3

Salsa
agredolça
DA SOUZA
Bubota

4

L'amor fa calor
RENALDO & CLARA
Primavera Labels

Banda fonamental de l'actual
escena indie balear - col·lectiu on
cada vegada figuren més membres
de talent desbordant, Da Souza,
quintet encapçalat per Lluís Cabot,
cantant, guitarrista i motor creatiu
del grup (també autor aquest 2020
de Fernanda, un EP de tres estrelles a les millors guies de gurmets
sonors), han despuntat aquest
2020 amb Salsa agredolça. Detallista i delicat, un altre captivador
exercici de pop sofisticat amb què
culminen una extraordinària evolució creativa.
David Simón

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.
Marc Ferrer
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Marjorie
NÚRIA GRAHAM
Primavera Labels

6

Siento muerte
MUJERES
Sonido Muchacho

7

Farsa (género
imposible)
SÍLVIA PÉREZ
CRUZ
Universal

Marjorie és el darrer disc de Núria
Graham, un nou i molt excel·lent
mostrari de cançons pintades a
traçades de delicat indie pop eteri,
vaporós i metafísic. Marjorie és una
obra amb què la cantautora vigatana busca respostes mirant cap en
dins i troba les explicacions en els
seus orígens. En aquella illa d'Irlanda sempre tan nostàlgica i bucòlica, refugi verd on Graham acarona
les dones del seu arbre genealògic,
amb especial protagonisme per a
la seva àvia paterna, sí, la Marjorie
que dóna títol a l'àlbum.
David Simón

Siento muerte està ple de cançons
de pop però que no et deixen ni
un sospir. Temés 'matxacons' com
“Tu y yo” o “Auténtico colapso”,
cançons acceleradíssimes que
recorden als seus inicis de garatge
com “Un gesto brillante” o “Siento
muerte”, i altres que et transporten
al power pop dels seixanta com
“A veces golpes” o “El momento
exacto”. El disc es tanca amb “Algo
memorable”, un tema totalment
diferent del que Mujeres ens tenen
acostumats. Una balada acústica i
amb teclats ben nostàlgica.
Ignasi Estivill

Farsa és un treball d’immensa
bellesa pausada i temperada,
tranquil·la i asserenada. Un disc
que reuneix 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.
Oriol Rodríguez
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Amor, música
y lágrimas
NACHO CASADO
Hidden Track

9

Lilith
MARIA RODÉS
Satélite K

10

Paradís
JOANA GOMILA
Bubota

Amor, música y lágrimas és un
altre disc estiuenc que potser
arribe en l'època equivocada – amb
l'hivern a només unes setmanes i
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 i l'herència del millor soft rock
i del millor folk pop per a acoblar-los a un imaginari musical a
què no s'intueix millor marc mental
que les costes alacantines.
Carlos Pérez de Ziriza

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 precioses 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

Acompanyada de la teclista sabadellenca Laia Vallès, la cantautora
manacorina Joana Gomila s'allunya
definitivament de les formes més
tradicionals, territoris que va voler
revisionar amb la seva anterior
referència, Folk souvenir (Bubota,
2016), amb què se l'havia associat
fins al moment, per sorprendre a
propis i estranys amb un treball
tan fascinant com Paradís. Joana
Gomila ens captiva amb una obra
d'una riquesa i experimentació
sonora desorbitant i un concepte
global que juga amb la idea que
totes nosaltres som illes buscant
els nostres confins i contorns.
Bibiana Cabot
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Cinematic
DANIEL LUMBRERAS

60

Dos somnis
SANJOSEX

36

El senyal que esperaves
ELS AMICS DE LES ARTS

61

El regreso de ABBA
SIDONIE

37

Orbiten
ENRIC CASASSES & DON SIMON Y TELEFUNKEN

62

Genesis
SOFIA COLL

38

El rumor eterno de la autopista
FLAMARADAS

63

Oblidar
SPXXN P

39

Don Gelato
FLASHY ICE CREAM

64

4 Flores
SR. WILSON

40

El bany i el plany
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC

65

Suenyos Garau
SUENYOS GARAU

41

Aventures de la nota La
JOAN MIQUEL OLIVER

66

Ventura
SUU

42

Supercrepus II
JOE CREPUSCULO

67

Intercede pro nobis
TARTA RELENA

43

Vida exterior
KIWIS

68

33/45
TRAU

44

That Day
KOERS

69

De vent i ales
TXARANGO
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That Day
KOERS

70

El pipeig
THE TYETS

46

La Companyia MINIMíssimA
LA COMPANYIA MINIMISSIMA

71

Eina sagrada
URPA

47

Al límit de la tonalitat
LA LUDWIG BAND

72

Flors que hi foren
VLADIVOSTOK

48

És per tu i per mi
MARIALLUÏSA

73

Mercuri / Venus
XARIM ARESTÉ

49

In the Backyard of the Castle
MERITXELL NEDDERMANN

74

Ferida
ZESC

50

De Conakry a Barcelone
NAKANY KANTÉ

75

The Year of Light
ZULABARD

ARTiSTA
REVELACiÓ
DE L'ANY
Rigoberta
Bandini
Amb només quatre singles, Rigoberta
Bandini ha tingut prou per demostrar que
la seva proposta musical té segell propi. El
pop electrònic, el folklore, el costumisme, la
poesia i l’humor conviuen en unes cançons
que interpel·len el nostre jo més profund i espiritual, i el més catxondo. Ha escrit dos hits:
"Too many drugs", tot un himne generacional
"In Spain We Call It Soledad", una cançó també plena de matisos que et fa ballar, somriure
i pensar: “Quina tia!”. I això tot just comença
perquè ha vingut per quedar-se.
Text: Víctor F. Clares
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

MiLLOR
CANÇÓ
DE L'ANY

Da igual
Slim Samurai

Toni Pla és l'ànima creativa que s'amaga rere Slim Samurai, nom
artístic nascut del seu amor per la cultura i la filosofia dels mítics
guerrers japonesos i d'un viatge a Tailàndia. Eivissenc establert
a Barcelona, Slim Samurai promet ser una de les grans revelacions musicals d'aquest 2021 a punt d'estrenar-se, any en què està
previst que publiqui el seu primer elapé, Nimbo. Entre el dreampop i
les músiques urbanes, "Da igual" és la reafirmació de la lluminositat
de la seva proposta. Un tema en què compta amb la col·laboració
de Las Bajas Pasiones i Emotional G, la parella artística de Lildami,
vitalista reivindicació de les petites grans coses que ens alegren
l'existència en temps de pandèmia.
Text: Oriol Rodríguez - Foto: Ada Malvada

MiLLOR
VÍDEO
DE L'ANY
Complicació
Spxxn P
Oblidar (New Beats, 2020) és la carta de presentació d'Spxxn P, el
projecte rere el que s'amaga Pere Sala. Trap emotiu, música urbana amb sentit i sensibilitat per delinear un dels debuts de la temporada. També és el disc que amaga "Complicació", senzill que ve
acompanyat d'un vídeo que és una petita/gran obra d'art. Un treball
audiovisual, dirigit pel mateix Spxxn P pel qual ha estat nominat als
UK Music Vídeo Awards, un dels grans premis del sector.
Text: Oriol Rodríguez - Foto: Èric Altimis

PAULA
GRANDE
i ANNA
FERRER
16

La tradició
és una dona

Text: Aida García
Fotos: L'@upuntvuit
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Paula Grande i Anna Ferrer
donen veu a les dones de
generacions passades a
Vega, un disc que forma part
de Càntut, un projecte, entre
la tradició i la modernitat,
que treballar per recuperar
el cançoner popular gironí.

Les cançons populars, el folk,
és part del que som, però, de
la mateixa manera, en aques·
ta tradició el paper de la dona
ha estat concentrat en àmbits
molt determinats. Dedicar
aquest disc a la dona, no ha
estat una aposta arriscada?
Anna Ferrer: Qui no arrisca
no pisca. Sa dona i es seu rol
estan en es punt de mira social
i sa lluita ja està començada
per fer tremolar ses bases d’un
sistema que està construït des
d’un privilegi heteropatriarcal.
Risc es que van córrer ses
primeres dones que es van negar a acceptar aquestes lleis,
noltrus només els hi seguim es
camí.
Com a dones que sou, què va
suposar per vosaltres indagar
al repertori tradicional per

tal d’escollir les cançons que
finalment formarien Vega
(Bankrobber 2020)?
Paula Grande: És un treball
personal i profund de cadascuna de nosaltres, i suposem
que també ho és de les dones
que escoltin el disc o que
vinguin als concerts. Cada
vegada que cantem una lletra
o que sona un dels audios del
directe s’ens remou alguna
història pròpia o d’alguna de
les dones de la nostra familia.
De fet, són audios que heu
gravat a dones grans, entre
elles, l’àvia de l’Anna.
P.G.: Llegir algunes de les
lletres ens ha suposat retrobar-nos amb històries viscudes, escoltades i rememorar
aquests records. També veiem
que hi ha moltes coses que se

segueixen cantant igual que
es cantaven fa un piló d’anys,
com la història del tango, que
és una dona que deixa “tirat”
a un home després d’enrotllar-se amb ell.
Quin criteri vau seguir per
escollir-les?
A.F.: N’Albert Massip mos va
dir quines serien ses paraules
claus per a trobar cançons on
sa dona hi tingués protagonisme ja sigui positivament o,
més generalment, discriminatòriament. Dida, reina, filla,
mare… I a partir d’aquí, criteris
varis basats en es diferents
contextos socials, en sa crítica i en es gustos melòdics i
rítmics.
I aquelles històries que us
toque de prop.
P.G.: "La filla del marxant", per
exemple, explica la història
d’una dona que amaga l’embaràs i que al final (en la cançó
original apareix) abandona el
seu fill. Acaba sent castigada
per fer-ho. La meva àvia, per
exemple, va patir una història similar amb l’embaràs del
meu pare, que va amagar fins
al moment que ell va nèixer.
"La mare", que és una cançó de bressol preciosa que
molta gent coneix, parla de
la història d’una mare que
li parla al seu fill que va pel
camí de la droga o el vici… el
“mal camí”. El tiet de l’Anna va
morir en unes circumstàncies
que la història de la mare li fan
rememorar. Només són dos
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exemples, però en les cançons
de Vega n’hi ha més. I algunes
cançons que ens hem deixat,
segur que també.
Vau descartar alguna perquè
la lletra fos massa masclista?
A.F.: No, de fet, ses que
estaven tant clarament fora
de lloc, vam decidir posar-les
d’una manera molt concreta:
o endurint-les mitjançant es
recursos musicals o fent-ne
comèdia i paròdia.
Per cert, perquè Vega?
P.G.: Vega és el nom que se
li dona a Menorca a l’acte de
quedar amb amigues i familiars i anar a casa d’algú (casa
de mar o de camp) a menjar i
cantar. És un dels pocs espais
de quotidianitat que queden a
Menorca en els que la música
popular ocupa un lloc molt
central.
Un conceptem una idea molt
proper a l'essència del disc i
del projecte Càntut.
P.G.: Ens semblava que això
representava bastant la nostra
idea de portar el disc a la quotidianitat de les persones que
l’escoltin, que cantin i facin
seves aquestes lletres, que
reivindiquin. I de fet, també
és una de les coses que vol
aconseguir el Càntut: que la
música popular estigui en la
vida diària. A més, ens va semblar doble rodó perquè Vega
també és un nom de dona.
Sou dues voltes rebels, per·
què al cançoner tradicional
li poseu ritmes electrònics,
llatins, urbans…
A.F.: No és res que ens haguem inventat noltrus, ara
mateix és una tendència molt
comú arreu del món. És cert,
però, que potser a Catalunya
no s’havia fet encara amb
tants pocs límits estètics.
I pel que fa a la posada en
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Risc es que van
córrer ses primeres
dones que es van
negar a acceptar
aquestes lleis,
noltrus només
els hi seguim
es camí"

escena, com portareu la vos·
tra proposta, el que heu fet a
Vega, al directe?
P.G.: Ens semblava que no
podia ser un concert i ja està.
Des del principi, volíem que
fos una experiència que anés
una mica més enllà. Clàudia
Cedó ens va ajudar en la dramatúrgia i el que podreu veure
és, amb l’ajuda de projeccions
i disseny de llums, com les
àvies són les que ens expliquen les històries de les quals
parlen les cançons, més enllà
del que ja diuen les pròpies
lletres. A més, amb l’Anna
vam voler recrear un menjador
de casa amb l’escenografia, i
ho vam fer de forma austera,
també fent referència a èpoques passades.
Què vau pensar quan us van
proposar aquest projecte?
A.F.: Que era un regal i que només teníem ganes de posar-hi
s’ànima i sa nostra visió per
poder fer memòria històrica

a través d’unes cançons que,
per es moment en que es van
escriure, son encara més un
retrat d’una realitat quotidiana
molt ofensiva per ses dones.
Què va ser el que us va fer
acceptar-ho?
P.G.: Que teníem ganes de
remenar aquest cançoner, de
saber una mica. Les dues som
bastant curioses i ens agrada
endinsar-nos fins a la mèdula
en els projectes en els quals
ens involucrem, i aquest és un
d’ells.
I imagino que també el fet
d'haver comptat amb el suport
del projecte Càntut.
P.G.: Totalment. És un projecte amb un grup de gent molt
generosa al darrera i amb uns
valors que van molt en con-

cordància amb els nostres. I
que teníem ganes de treballar
juntes.
Us coneixíeu?
A.F.: No! I ha sigut un regal
que ens ha fet Vega: trobar
a algú que sent tant profundament ses coses d’una
mateixa manera. Construir a
partir d’aquesta trobada és ser
s’aigu d’un mateix riu, i ses pedres s’esquiven més fàcilment.
Com va ser l’experiència de
treballar plegades?
P.G.: Molt bonica! Molt enriquidora, intensa, profunda. Ens
hem anat animant mútuament
en cada pas del llarg procés, i
avançant de mica en mica, amb
cura, mirant el detall. Ha sigut
una experiència molt preciosa
i ara ens queda el millor: si ens

deixen, fer concerts!
Què creieu que li aporta ca·
dascuna?
A.F.: Sa motxilla. Cadascuna ve
amb tot lo que és, musicalment
i humanament i Vega n’és un
mix absolut. Na Paula aporta
potser més aquesta tradició
llatina i jo, sa mediterrània.
Però estem en un moment
culturalment tant globalitzat
que costa distingir fronteres
estètiques i estilístiques més
enllà de lo que un és, amb tot
lo que açò comporta.
Veurem a la Paula i l’Anna jun·
tes un altre cop en un futur?
P.G.: Si la vida ja ens ha fet
aquest regal, només cap esperar que potser ens en fa algun
altre… Tan enamoradisses
com som, qui ho sap.

LLUÍS
COLOMA
Text: Joel Codina
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta

Eiiii, boogie
		woogie, ei!
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No era més que
un marrec quan
una 'gran bola de
foc' el va atrapar
i arrossegar cap
al piano. Dècades
més tard, Lluís
Coloma destaca
com un dels
grans referents
mundials del
boogie woogie.
Genialitat a les
tecles que ha
tornat a brollar al
disc Piano solo.

Ningú no es profeta a casa
seva. Tot i ser una gran figura
de renom internacional, a
Catalunya encara hi ha molta
gent que no sap qui és Lluís
Coloma
Jo sóc un pianista, un amant
del piano bàsicament. Un noi
de Barcelona, del barri d'Hostafrancs. Des de petit, ja em va
encantar el piano. Sóc un enamorat del piano. M'agrada tota
mena de música. La primera
cosa que vaig escoltar més
va ser música clàssica. Però
veure la pel·lícula Gran bola
de foc, el biopic de Jerry Lee
Lewis, va ser com un moment
epifànic. Vaig començar a escoltar més rock'n'roll i em vaig
ficar de ple en aquesta cosa
del blues i el boogie woogie.
Insisteixo, és molt curiós com
des de Catalunya, sent un
estil molt minoritari, acabes

sent un referent mundial.
M'has recordat la frase que
sempre diu el meu amic Bob
Seeley. Ell, amb 92 anys, sí
que és una llegenda viva del
boogie woogie. Doncs acostuma a dir que és l'estil més fàcil
de tocar malament. Aparentment és un concepte molt
senzill, perquè la mà esquerra
sempre fa el mateix i la dreta
va jugant. Però evidentment
és un estil molt difícil, perquè
s'ha de tenir molta mà esquerra, s'ha de treballar molt, s'ha
de guanyar molta independència i, evidentment, s'ha de
tenir estil. La principal característica del boogie woogie és
tenir molta mà esquerra.
Però la teva música va més
enllà d'un sol estil.
Toco molt boogie woogie, però
barrejo molts estils, sí. A mi
el que m'agrada és la música,

així, sense etiquetes. Evidentment l'arrel de tot, la base que
ho lliga tot, el formatge de la
pizza en el meu cas seria el
blues.
Què sents quan seus al pia·
no?
En el fons, jo busco la bellesa.
La bellesa és el que et fa estar
en el present. Quan descobreixes una cosa molt bonica,
per uns instants l'univers es
redueix a allò. Aquesta és la
meva idea, fer quelcom tan
maco, que et quedis allà gaudint, oblidant els problemes.
L'essència, deixar de pensar:
si penses, hi ha un problema;
si no penses, no hi ha problema. La música és el mateix:
quan escoltes una peça que
és maca, et deixes portar per
la música, i te'n vas i fas el
viatge que t'està suggerint la
melodia. En aquell moment no
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exiteix res més que la música .
No penses, simplement escoltes i et deixes dur.

temes que m'agraden. La idea
bàsica era portar endavant un
nou repte.

Amb quin músic no has tocat
i t'hauria agradat fer algun
concert o col·laboració junts?
A mi, ja més que tocar, el que
m'hauria agradat, ni que fos
trobar-me i parlar, és amb
Jerry Lee Lewis. Sóc un fanàtic d'ell. Tota la raó del que jo
estic fent musicalment és perquè de petit vaig quedar tocat
per la seva música. Tinc la
sort d'haver pogut tocar amb
la majoria de referents del
boogie woogie: Bob Seeley,
Axel Zwingenberger, Frank
Muschalle, Fabrice Eulry...
Però a mi el que m'agrada és
tocar, i tocar amb qui sigui.
En la música no ha d'haver
això de la competicio de qui
és millor i pitjor. Tothom té
una coseta. Això sí, no tots ho
tenim tot. En realitat no hi ha
ningú que ho tingui tot. I en
aquesta imperfecció, si és que
es pot dir així, és on es troba
la bellesa.

Gairebé tan arriscat com el de
Philippe Petit.
Philippe Petit, sí, és el protagonista de "El funambulista
cantó", la peça que tanca el
disc. Philippe Petit, és aquest
home tan boig que va posar un
cable al bell mig de les torres
bessones.

Què hem de fer per què el
blues, el boogie woogie, el
jazz... siguin prou valorats i
reconeguts?
Doncs el que estem fent ara:
difusió. Quants programes de
música en directe hi ha a la
televisió? Amb qualsevol cosa
artística existeix un menyspreu. Està tot orientat cap als
diners i la indústria cultural
que no és el mateix que la
cultura.
Piano solo (Swing Alley,
2020), és el teu darrer tre·
ball discogràfic, un disc que
representa a la perfecció
totes les teves facetes com a
músic.
Sí, és un treball molt eclèctic
però amb el blues sempre
com a base. Tenia un seguit de
temes que volia enregistrar,
alguns de propis i altres de

S'ha d'estar boig per ser
músic?
Existeix aquest punt del vertigen. Quan li van preguntar:
"Vostè per a què fa això". La
seva resposta va ser: "No ho
sé, sentia que ho havia de
fer". A mi em passa el mateix,
jo sentia que ho havia de fer i
tenia moltes ganes d'enfrontar-me jo sol al piano.
Has publicat dotze discs al
llarg de la teva carrera, i a
piano sol només en tenia un
d'anterior.
El vaig enregistrar a Chicago. Era un homenatge a les
arrels:empapar-me del blues
de la millor manera. Aquí és
tot una altra història. I sí, he
trigat vint anys a fer un nou
treball de piano sol. Jo tinc
dos formats que m'agraden
per tocar: a piano sol i en trio.
El piano sol em permet la
llibertat total.
I el trio?
El trio em dóna la interacció
amb només una conversa.
Conceptualment, també és un
disc molt variat.
Amb aquest disc volia fer coses maques, que la gent quan
l'escolti pugui gaudir, que sigui
un disc que el vulguis escoltar
de dalt a baix, que sigui molt
variat. I sí, cada tema te una
història. El primer està dedicat
a la meva dona. El segon és
una mudança. Odio les mu-
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Jo busco
la bellesa.
És el que
et fa estar
en el present"
dances hi ho vaig traslladar
aquí. El tercer és una tornada
al boogie woogie. Cada tema
té una raó personal darrere.
Intento ser molt honest amb
els discos, ha de sortir sol i no
pensar massa.
On l'has gravat?
Aquest darrer l'he enregistrat
a Barcelona, a l'estudi, Oido,
amb el meu tècnic de so de
tota la vida.
La portada del disc amaga
cap història?
La coberta l'ha feta Maren Pe·
rez i és una passada. Intento
que cada cada detall del disc
sigui bonic i atractiu. Vull fer
dels meus discs uns objectes
macos. Maren Perez és un
dibuixant i músic molt bo de

Barcelona. Vam treballar amb
el concepte d'un univers musical i ha quedat superbé. És un
dibuix genial.
Com tens ara mateix l'agenda
de concerts?
Això va com va. Al setembre
vaig poder anar a Àustria. L'octubre a Berlín a fer dos concerts. El tema de fer coses a
fora ara mateix està molt complicat. A mi aquest any m'han
caigut uns quaranta o cinquanta bolos. Jo feia una mitja de
cent vint, cent cinquanta concerts l’any. Una mica més d'un
terç és el que estic facturant,
ara mateix. Jo encara puc anar
fent, però ho estem passant
molt malament. L’any vinent
tinc coses, però ja veurem, els
artistes internacionals queden

substituïts per artistes nacionals. Molts estan prorrogant
per l'any vinent. Jo encara estic
de sort. Amb la Nova Jazz Cava
de Terrassa, el 5 i el 6 de gener
muntem el cicle de boogie woogie que fa anys que funciona
amb dos pianos. En un principi
farem portar un pianista de
França, però la cosa està molt
complicada.
Com ho has passat en aques·
ta pandèmia?
He tingut moments... difícils. El
dia catorze de març presentava aquest nou treball i tot va
saltar. Ho tenia tot molt preparat. Ara visc al dia. Ara mateix
vaig aguantant. El més important és seguir fent coses, a
banda de practicar. Fer coses,
per petites que siguin.

NACHO
CASADO
Text: Carlos Pérez de Ziriza
Fotos: Pilar Guillén

L’estiu
		serà etern
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Artesà de la cançó,
l’il·licità Nacho Casado fa una dècada
que reclama a
crits l’atenció que
els seus discos
mereixen. Amor,
música y lágrimas
és el segon capítol de la seua trajectòria en solitari,
després d’integrar
La Familia del Árbol
amb la seua parella,
Pilar Guillén.

Em fa l’efecte que aquest
disc és com una continuació
de l’anterior, Verão (Hidden
Track, 2018), però amb més
empaquetatge, com més de
banda, no?
Sí, la idea era que tinguera una
continuïtat amb aquell. Als
discos anteriors, com havia
passat molt de temps entre
els uns i els altres, eren molt
diferents. En aquest volia
explorar el mateix camí, però
alhora explorant coses que no
vaig fer amb Verão, com utilitzar, sobretot, les cordes, que
em feia molta il·lusió. Parlant
amb Jaime Beltrán, el productor, vam decidir fer com una
banda fictícia de jazz: bateria,
contrabaix i jo amb la guitarra.
Ell va escollir els músics, molt
encertadament.
Estava ja gravat abans de la
pandèmia o després?
A mitges. La gravació va
ser el novembre del 2019,
a l’estudi del productor, del
Jaime en un poble en la serra
de Granada. Molts dels discos
que m’agraden s’han fet en
molt poc de temps, i amb este
van ser només tres dies. Les
mescles i el màster sí que van
ser quan estàvem ja confinats, però eixes son coses
que es poden fer a distància.
El disc estava previst per a
l’estiu, perquè pensàvem que
la situació sanitària seria millor. Ja veus com d’equivocats
estàvem tots.

En qualsevol cas, tampoc t’ha
influït, no? La teua música no
té massa relació amb el que
veiem als informatius…
No, i més aquest disc, que
està basat en una mena de
pel·lícula musical, de coses
que tens idealitzades, com
el cinema dels 50, la bossa
nova… Tot i que sí que és
veritat que alguna cançó,
com “Los apóstoles del amor
eterno”, sense voler, connecta amb les revoltes que
ha vaher-hi per la mort de
George Floyd, perquè tracta
sobre valorar la música negra,
tant dels EUA com de Brasil o
Àfrica, d’un lloc per a escoltar
la música que t’agrada sense
que ningún et jutge, i que naix
també de la ràbia de que a
alguna gent se la jutge només
pel fet de ser diferent.
A més, supose que “Lady
Day” és un tribut a Billie Holiday, oi?
Sí, la vaig escoltar molt mentre
feia el disc, i vaig veure la pel·li
en què Diana Ross l’encarnava, Lady Sings The Blues
(Sidney, J. Furie, 1972). En
l’anterior disc hi havia un tribut
a Chet Baker, i en aquest volia
continuar per eixa branca de la
música que és molt romàntica,
de gent que feia música per
necessitat, encara que fora
amb un vessant trista, perquè
la cara amarga del jazz és que
la meitat dels seus grans músics eren ionquis. En qualsevol
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cas, jo sóc un intrús respecte
al jazz, només agafe algunes
coses.
Has escoltat més coses que
t’hagen influït?
Sí, sempre m’ha semblat una
xorrada això de no escoltar
altres músiques per a no
veure’t influenciat. És com
dir que vas a fer dejuni i no
menjaràs gens. Jo necessite
la música, no per a copiar res,
sinó perquè m’agrada. Porte
cinc o sis anys explorant la
bossa nova. I fent aquest disc,
escoltava molt a Tim Maia,
una figura fascinant. És un
referent de la música brasilera dels 60 i 70, del seu funk
i soul. També el Roots (1971)
de Curtis Mayfield. Smokey
Robinson, Curtis Mayfield,
João Gilberto… sobretot João
Gilberto. La mescla entre bossa nova i soul, vaja, que són
com les dues cares del meu
disc. I coses del swing dels 50,
com Benny Goodman o Glenn
Miller. M’agrada la música que
no s’ha d’explicar.
Un poc abans de Verão
(2018), vas tindre una època
en què estaves un poc fart de
tot el que envolta el negoci
de la música, fins i tot a punt
de deixar-la. Com veus ara les
coses?
Sí. Em preguntava tres coses:
per què faig música? Per què
he de mostrar-la a la resta de
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És xulo traure
un disc i fer un
bon concert,
però el que cansa
és que tot haja
de tindre èxit"
la gent? Per què he de comerciar amb ella? I a banda,
també em preguntava si el
que jo feia aportava alguna
cosa. Vull dir, que no podia
criticar a la resta de la gent si
al final jo faig el mateix. Però
no tinc les respostes. Només
em preocupe de gaudir del
procés, i de fer més música.
Vaig parlar molt amb Damian
Jurado sobre tot això, quan
vam compartir gira. I en certa
manera em va convèncer per a
continuar.
En qualsevol cas, més enllà
que pugues pensar que la
teua música hauria d’arribar a
més gent, supose que sem·
pre és gratificant saber que
agrada, encara que siga a un
públic minoritari.
Sí, molt. I és d’agrair. Però és
un poc entrar al mateix joc. El
que em resulta una càrrega
extra és fixar-te uns objectius.
A voltes és una farsa. Clar
que és xulo traure un disc i
fer un bon concert, però el
que cansa és que tot haja de
tindre èxit. I tothom sap de
tot, tothom és supermúsic
ara, amb la manera en què
emprem internet. Què m’aporta que Spotify em fique a la
llista del divendres amb Pablo
Alborán? Moltes visites? Que
em conega més gent? A mi
el que m’aportaria és poder
comprar-me una casa nova, la
veritat.

MARC
TiMÓN
És l'home que porta
la batuta. El director.
El paio que se'n va al
llit amb la tradició. El
puto amo. Una ànima
noucentista amb
esperit innovador...
i un xic provocador.
Per això ens agrada
tant. Pocs més
eclèctics, diversos i
dispersos que Marc
Timón, la gran estrella
del rock de la cobla.

Era l'any 1987 o el 88 i Marc
Timón va baixar, des del seu
poble, Castelló d'Empúries, a Barcelona, a veure el
musical Mar i cel, l'adaptació
de l'obra d'Àngel Guimerà
feta per Albert Guinovart i
portada a escena per Dagoll
Dagom. "Em va impactar
moltíssim. Aquest és el meu
primer record vinculat amb la
música. Això i anar a la platja
amb ma mare, a l'estiu, i que
posés els Nocturns de Chopin. Aquest casset anava rodant en bucle cada dia. Me'ls
vaig aprendre així, sense
voler-ho ni ser-ne realment
conscient. M'encantaven".
Encara ara se't coneix com
l'enfant terrible de la cobla.
Ja de molt petit vaig entrar
a la Cobla Rossinyolets del
meu poble. Però les sardanes
tradicionals no m'agradaven (i
segueixen sense agradar-me).
I vaig fer la meva primera sardana amb les influències que
a mi realment m'agradaven.
I aquestes influències eren?
Principalment, les bandes

sonores de John Williams. I
Debussy. La vaig portar a la
cobla per assajar-la i...
I...?
No va ser gaire ben rebuda
(riures). Jo vinc de la cultura
pop. Sóc un gran amant de
la tradició i d'alguna manera
em sento noucentista, però
vaig començar a compondre
per rebel·lió, i d'aquí aquest
etiqueta d'enfant terrible de la
sardana que encara em dura.
Aquesta primera sardana
s'ha estrenat mai?
Estava dedicada a la meva
besàvia, una dona de 103
anys. Es diu L'àvia centenària.
No es va estrenar en el seu
moment, sinó que 20 anys
després, quan jo ja havia guanyat molts premis en matèria
de cobla i estava acceptat
com a compositor.
Però tu el que realment
volies era ser periodista
esportiu.
I vaig estudiar periodisme. I
quan vaig acabar la carrera,
per fer contenta la mare, vaig
fer les proves per accedir
a l'ESMUC pensant que no
entraria ni de conya, però
vaig entrar. Fins aleshores
mai ningú no m'havia dit que
podia aportar res d'especial
al món de la música. A mi
l'ESMUC em va servir per
descobrir la diversitat. Em va
despertar l'interès per altres
estils.
Tot sovint dius que no creus
ni en els estils ni en els gène·
res sinó en les històries.
Si no fos eclèctic, no em
sentiria complet. Per això
puc tenir com a referents a
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La tradició
està perquè
te la follis"

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Xavier Torres-Bachetta
John Williams, Jamie Cullum
o Bruno Mars. O Jamiroquai
i Stevie Wonder. I l'Albert
Guinovart i la música dels
dibuixos manga que mirava
de petit. O compositors de
sardanes com Manel Saderra
i Puigferrer i Jordi Molina.
La tradició està perquè te la
follis. Perquè l'agafis, la coneguis bé i facis amb ella el que
vulguis.
I va arribar un moment en
què vas decidir llançar-te a
l'aventura i marxar a Ho·
llywood.
Tenia unes ganes d'aventura
brutals. Volia viure als Estats
Units, a Los Angeles, deixar
enrere la meva zona de confort, deixar enrere tot el que
havia fet i conèixer gent nova.
Vaig marxar sense res, de forma totalment inconscient.
Però te'n vas sortir.
El cinquè dia de ser allà,
Christopher Lennertz, el
compositor de la banda sonora de la sèrie de Marvel Agent
Carter, va veure a Facebook
que era per allà i em va oferir
entrar a formar part del seu
equip. Va ser una experiència
increïble que em va permetre
veure per dins com funciona
Hollywood.
Però no tenies prou.
Volia compondre per mi
mateix. Em veia perfectament
capacitat per tenir la meva
pròpia veu i fer el meu camí.
Em vaig haver d'endinsar a la
selva que és Los Angeles i ba-

rallar-me per pel·lícules i projectes. Catalunya és un país
petit en què es fàcil destacar
quan fas alguna cosa, però el
món és molt gran. I un artista
ha de tenir aquesta humilitat i
ser conscient de la grandària
del món en què vivim.
Incontinent, també has
treballat amb la gran majoria
dels noms dels noms més
destacats de la cançó, el pop
i el rock a casa nostra.
I és una de les millors coses
que m'han passat a la meva
carrera. He pogut treballar
amb Sílvia Pérez Cruz, Roger
Mas... Vam fer el concert del
Pop d'una nit d'estiu al Teatre
Grec amb Joan Dausà, Judit
Neddermann, Maria Arnal i
Marcel Bagés, Ferran Palau,
Alba Carmona, Quimi Portet...
Tots ells son un món musical
nou on jo he pogut deixar la
meva empremta. Amb Ramon
Mirabet vam publicar un disc.
A mi que m'encanta el flamenc i vaig flipar treballant
amb Niño Josele. Mai els
podré agrair prou que m'hagin
deixat treballar amb ells.
En què estàs treballant actu·
alment?
He fet dos discos de pop en
què canto. Un és en anglès.
L'altre és en català, castellà i francès. M'agrada molt
Coldplay i les coses més o
menys van per aquí. Sóc un
malalt de l'adrenalina i tan
aviat la pandèmia ens deixi,
vull fer una gira per sales.

Clica aquí i
escolta el disc

ALEXANDRÆ
Text: Laura Peña
Foto: Èric Altimis
Elena Tarrats i Marc Vilajuana
dos joveníssims actors de talent
il·limitat. Coincideixen sobre
l'escenari i descobreixen el seu
amor per la música. Passió de la qual
neix Alexandræ, fascinant projecte
intersecció de folk, cant gregorià,
indie i compromís social.

Acabeu de presentar-vos en
societat amb el disc Gaudeamus Omnes (Segell Microsco·
pi, 2020), un títol rere el qual
hi ha tot un significat.
És el títol d'un gregorià, en
llatí vol dir "gaudir juntes", que
és on, al cap i a la fi, volem
arribar: un espai compartit i de
gaudi.
Heu triat el llatí com a llengua
creativa... Si més no, un fet
singular
Els dos bevem de l'estètica de
la música antiga. La pregunta
és: per què l'arrel? Perquè
desperta un imaginari col·
lectiu pel seu pes històric, a
tothom li ressonen imatges al
cap i volem apel·lar a llenguatges compartits i identificatius.
L'art és comunicació -o això
és el que perseguim-.
D'on sorgeixen les vostres
cançons?
Els dos compartim mètode de
composició: anar a espais que
ens inspiren i improvisar-hi,
gravar-ho i modificar el mínim
possible per tal de constituir la
'cançó'. Creiem en la importància de l'atzar. Se'ns demana tenir sempre raons per fer
el que fem i, moltes vegades,
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ens sembla artificiós haver
de crear-ne. Sentir és el que
ens mou, les paraules venen
més tard. Si observes, sempre
hi ha moviment, per petit que
sigui, a vegades t'agrada més
o menys, però això ja apel·la a
raons o criteris i límits individuals.
Aquest és un disc eminent·
ment vocal. Com s'ha d'es·
coltar?
Més que parlar del medi per a
l'escolta, potser és un disc per
escoltar-lo amb temps. Ens
han dit que la nostra música
pot ser 'Slow Food', hi estem
d'acord: prenem-nos espai,
prenem-nos temps per parar
i estar per una sola cosa. El
'multitasking' està molt consolidat avui dia i hi ha coses
que sempre s'han viscut i que
aquesta dinàmica contemporània allunya. Avorrir-se
es molt creatiu. Endavant,
poseu-vos el disc i que sigui
l'única cosa que feu en aquest
lapse de temps.
Actors, tot dos, us vau co·
nèixer al teatre, participant
de l'espectacle Maremar de
Dagoll Dagom.
Sí, ens vam conèixer fent

El nostre
és un disc
per escoltar-lo
amb temps"

Maremar. Aquesta peça ens va
apropar a la temàtica de la crisi migratòria. De fet, així com
vam conèixer l'Ahmat Alhams·
ho, refugiat sirià a Barcelona
que ha escrit la lletra de "Mare
Videant", sobre com ell veu el
Mediterrani. En el nostre dossier, doncs no hem tret disc
per prescindir de plàstics, amb
el recorregut conceptual de la
peça, donem espai a NASCO Feeding Minds iniciativa
d'Ousman Umar (nascoict.org),
una iniciativa meravellosament
compromesa, entreu-hi!

dia ens hem adonat que la
Terra, els recursos, tenen uns
límits i que, si així ho decidim,
l'espècie humana pot exhaurir-los alhora que pot minvar
i conviure-hi. És a les nostres
mans: des del consum responsable, l'esperit crític, la
recerca de l'autoabastiment i
disminució d'intermediaris o
el vot. I sempre hi ha temes
paral·lels i germans: crisi
migratòria, noves relacions de
xarxa, cuides i sexo afectivitat, creences... Tot està lligat i
aquest és el nostre temps.

Quines són les "Amazing
Species" de les quals parleu
al single del disc?
És un llistat de quaranta-set
espècies en perill d'extinció
(això vol dir encara no extingides). Ho enfoquem com una
oda a la riquesa biològica que
ens envolta i a tot l'espai i el
temps que han estat necessaris perquè aquesta abundància arribés als nostres dies.

I aquestes serien les bases
d'això que vosaltres descriviu
com a misticisme quotidià.
Entenem l'experiència transcendent com a quelcom individual. Sí que és cert que hi ha
formes que, col·lectivament,
inciten a preguntar-nos coses:
un temple és un temple. En
aquest cas enfoquem, però,
en aquelles accions del dia a
dia que permeten un espai de
serenor, de simplicitat agraïda
i de desplegament personal.
Cuinar. Observar. Cosir. Escoltar. Assaborir. Mirar. Cantar.
Aturar-se. Recordar. Respirar.
Caminar. Estar. Continuaries la
llista?

Certament, la vostra és una
proposta compromesa i cons·
cienciada.
Estem en un moment històric compromès. Els científics
parlen de l'antropocè. Avui

Clica aquí i
escolta el disc

ÒSCAR
BRIZ
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Text: Carlos Pérez de Ziriza
Fotos: Juan Miguel Morales
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Poques carreres tan sòlides
com la d’Òscar Briz, que
acaba de publicar Amor i
virus en temps de pandèmia
(Autoedició, 2020). Un disc
que presentarà el 9 de gener
a Gandia, el 26 de febrer
a Barcelona i el 19 març
a València. Parlem amb ell.

És el teu àlbum més eclèctic
en molt de temps, amb alguns
desenvolupaments instru·
mentals molt llargs.
Per sort i per desgràcia, l'única
llicència que tinc és la llibertat
completa. No tinc condicionaments comercials de cap
mena, que és el que fa que
molts artistes es repetisquen.

La tempesta
				perfecta

El públic tendeix a ser con·
servador sempre.
I això que no és una cosa que
condicione les meues gravacions. No ho ha sigut quasi mai.
Sobre els desenvolupaments
llargs, és una via que ja vaig
explorar en un dels dos EPs
anteriors. El disc s'obri amb
dues cançons enllaçades i
tanca també amb altres dues
enllaçades. Em pareix una via
interessant, després de molts
anys fent cançons de format

més pop, de vora tres minuts.
Incloure la paraula "virus" al
títol em sembla com tren·
car un tabú, perquè la gran
majoria dels músics, almenys
els que jo he entrevistat en·
guany, no volen ni parlar-ne
d'ell, diuen que és una cosa
molt poc èpica, molt poc
inspiradora.
Mirant les meues lletres dels
últims vint anys, podria recordar molt vivament el que jo
estava fent, i ara em passa el
mateix. Per a mi, 2020 és un
any molt important.
Per a tu i per a tothom.
M'ha marcat, com a tots, però
a més han canviat moltes coses en la meua vida. Potser el
confinament no era inspirador,
però el fet d'estar sol i viure en
un espai de natura et fa reflexionar sobre la teua vida i els

meus últims dos anys. I sí que
ha segut inspirador, per la introspecció i pel meu moment
de canvi vital tan fort, després
de tornar d'Austràlia, el 15 de
gener de l'any passat.
Els "18.350 dies" de la prime·
ra cançó són els que portes
vivint, oi?
Hi han cançons que tens
escrites en quaderns, i esta
feia referència a un escrit que
potser no el vaig escriure el
mateix dia que complia els
18.350 dies, però estava ací.
Hi havia una aplicació de Google que els contava, els dies, i
em va fer gràcia.
És un disc de mitjana edat?
Evidentment, sí. Jo valore molt
la ciència. L'existència pròpia,
a alguns els porta a creences
religioses, però a mi, en canvi,
el que em produeix calma
espiritual és el fet que formem
part d'un tot, que és la idea de
la lletra de "18.350 dies". Som
part de 92 elements químics
que hi ha a l'univers.
Per què este renovat interés
en la psicodèlia? Cap disc de
capçalera?
Ja saps que 'psicodèlia' és un
eufemisme per a al·ludir a l'ús
de determinades substàncies,
i puc dir que he tingut algunes
experiències alteradores de la
consciència els últims temps.
T'obrin els ulls i es queden
amb tu. Encara que no siguen
llargues. He escoltat molta
música enguany, perquè ha
sigut un any musicalment molt
interessant, però no res que
siga especialment psicodèlic:
Tame Impala o Beck, entre
altres moltes coses. També
Storm Damage (Unmade Road,
2020) de Ben Watt i How the
West Was Won (Domino, 2017)
de Peter Perrett.
Has escoltat The Universe
Inside (Anti-, 2020) l'últim de
The Dream Syndicate, que és
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Eclèctic, agosarat,
emotiu i nostàlgic,
enèrgic i líric, vigorós i
sensible, però – sobretot
– inspiradíssim. Fins
al punt que es pot dir
que és un dels millors
àlbums d'Òscar Briz.
Potser la psicodèlia, en
tots els seus vessants,
era un dels pocs estils
que li quedaven per
explorar, sempre sota
el seu prisma personal,
i la coincidència del
seu moment de canvi
vital amb la pandèmia.
"La llum es presenta
si la crides", "Estar
enamorat", "Els
moments perfectes" i
"La por 2020" es troben
ja entre alguns dels seus
cims creatius.

molt psicodèlic, també?
Sí, quan va eixir, però no vaig
aprofundir. Mira, porte un disc
al cotxe, el Prisoners of Love
(Matador, 2005), doble recopilatori de Yo La Tengo, del qual
m'agraden molt eixes cançons
d'un o dos acords que poden
allargar-se més enllà dels
deu minuts, perllongant una
atmosfera sonora molt pròpia
i sense cap complex.
Mescles anglés (que hi ha
has emprat més vegades) i
castellà al disc, a voltes en la
mateixa cançó, com en "Ste·
reotype". Per què?
Forma part de la meua quotidianitat, no és forçat. He
viscut amb una dona australiana molt de temps, he donat
classes d'anglès vint anys, la
meua filla va nàixer a Austràlia
i em relacione amb ella tant
en anglès com en valencià... I
com a eina rítmica dins d'una
cançó, em sembla interessant.

Clica aquí i
escolta el disc

"La llum es presenta si la cri·
des" és potser la cançó més
ballable que hages fet, amb
un ritme de música disco, i un
missatge vitalista, que falta
ens fa.
Sí, un missatge de solidaritat
entre la gent, de recolzar-nos
més, en lloc de l'individualisme
al que el capitalisme ens ha
abocat a tots.
"Estar enamorat" contem·
pla l'enamorament des de la
distància de qui potser ja no
es pot enamorar de la matei·
xa manera que quan és jove,
amb 20 anys...
És un àlbum d'amor i desamor
perquè el meu canvi vital és
que la meua parella s'ha quedat a Austràlia mentre jo estic
ací. Ha sigut un trencament,
es mire com es mire. Però no
hem discutit, som amics. Però
és evident que, amb 50 anys,
et pots enamorar però mai
serà com les primeres vega-
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Psicodèlia és
un eufemisme
per a al·ludir
a substàncies
i jo he tingut
algunes
vivències
alteradores"

des. Eres més cínic i tens una
informació de la vida que et
fa valorar coses que abans ni
pensaves. Sí que és una visió
des d'un estat de sentir-te
prou malament, per això la
paraula "piltrafilla", i recordar
una alegria i una intensitat
que no tenia quan escrivia la
cançó.
"La por 2020" és una altra
cançó amb l'any maleït al
títol. I amb visió col·lectiva
i individual, perquè dius: "la
por que ha buidat els carrers
a mi no em fa res perquè jo ja
estava pres".
Eixa cançó per a mi va ser la
catarsi, la vaig escriure el 20
de març de 2020, una forma de soltar tot el que havia
acumulat emocionalment

respecte al meu trencament
vital, del qual et parlava. Volia
enllaçar-ho amb la por que
estava per tot arreu, i encara
està, evidentment. La meua
por individual superava a la
por de la pandèmia i el virus.
Afortunadament, ja la tinc
superada.
"Explore and Fall Into The
Arms of Love" té un final molt
"Hey Jude" dels Beatles, oi?
Jo discrepe. Sí que és de
veres que té un crescendo,
però és molt més calmat que
el de "Hey Jude". Si haguera
de trobar un adjectiu, seria
espiritual, tant pel missatge
com per la sonoritat, que és
més suau, tot i que el bressol
d'esta mena de cançons siga
"Hey Jude", és clar.

CONTRACRÒNiCA
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El Petit de Cal Eril
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Ferran Palau
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Pim...
Paaaaam!
Regala música
Text: Pam Espigares

Ferran Palau i El Petit de Cal Eril
12 de desembre
Barts - Barcelona
Com si es tractés d'una profecia, el 12 del 12 de 2020 es va celebrar a la Sala Barts el concert de final de gira de Ferran Palau i
El Petit de Cal Eril a Barcelona dins del marc del Festival Guitar
BCN. Un tancament enb dos passis, un a les 12:00 hores i l'altre
a les 19:00 hores amb tot l'aforament venut. La conjunció dels
"germans metafísics" és total: mentre Joan Pons (El Petit de Cal
Eril) fa de bateria del grup de Ferran Palau, aquest entre bambolines no para de ballar els temes del seu "germà". El públic es va
entregar des del minut 1, cantant (fins i tot ballant!) rere les mascaretes i seguint el ritme del repertori dels àlbums Kevin (Hidden
Track, 2019) i Energia fosca (Bankrobber 2019). Tot va anar a la
perfecció: el so, el joc de llums i l'aplaudiment general i entusiasta triomfant al Paral·lel barceloní. Res a envejar a qualsevol
banda guiri que passi per la Ciutat Comtal. Pere Pardo
Ferran Palau i El Petit de Cal Eril
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Nueva Vulcano
12 de desembre
Zero - Tarragona
270 dies sense cap concert a la Sala Zero silenci obligat que
han trencat Nueva Vulcano. Qui milor que ells per fer-ho, que
van arribar a Tarragona per presentar el seu últim disc Ensayo
(B-Core / La Castanya, 2020). Una cinquantena de persones a
la sala, tots asseguts, i sense barra, vam poder disfrutar de les
noves cançons dels Nueva. Una rere l'altra van decodificar "El
eucalipto", "Mercurio retrógado, etc", "Una observación", "La
pedra oscil.lant", "El algoritmo erró", temes que van anar combinant amb anècdotes -com aquella anècdota de quan venien de
Cadis 'del tirón' i van fer parada a Altafulla per menjar croquetes- i clàssics del seu repertori com "Te debo un baile", "El día
de mañana" o "Quiromància", amb què van tancar la vetllada. Un
gran concert, un gran grup, un grandissim disc i una gran sala...
270 dies després. Daniel Iturbide Secaduras

En aquest any incòmode, de silenci
cultural premeditat, consensuat per
una horda d'ineptes, d'incertesa per
a un sector al qual li va la vida… No
se m'ocorre cap altra manera de
passar pàgina que proposant una
difusió extrema de música en forma
de regal.
Recordes aquelles cintes de
cassete en les quals recopilàvem la
nostra inquietud, les nostres pors,
els nostres desitjos més secrets? Si
tens més de quaranta anys, segur
que sí. Doncs bé, aquesta és la
idea. Més enllà de tot el que puguis
adquirir a cop de clic o fent cua en
un centre comercial; allà, lluny, més
enllà, hi ha alguna cosa que necessites desesperadament: la música.
La música, vital com l'aire, pilar
vital vilipendiat, emoció en nits tristes, alegria en la discoteca, passió
en el concert… segueix allà i m'encantaria que la compartissis com si
et juguessis la vida. Perquè ara és
així. Literalment ens l'estem jugant.
Si parles amb la teva col·lega i
li recomanes aquest disc que vas
llegir aquí. Si li passes un enllaç a
aquell videoclip de la vostra infància. Si li compres una entrada per
a algun concert encara amb possibilitat de celebrar-se... sabrà que
és important. Sabrà que segueixes
en la seva vida i vols mantenir-te a
flotació en les seves aigües. Sabrà
que aquesta tarda o qualsevol altra,
quan soni aquell temazo, només
podrà pensar en tu.
Comparteix música. Regala música. Ja és una qüestió de vida o mort.
I estimem la vida. I només ens passa
pel cap viure-la amb una digna
banda sonora de fons, que no pugui
silenciar-la una puta pandèmia com
la que hem patit aquest any que, per
sort, ja acomiadem.
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Núria Graham
21 de desembre
Salamandra L'Hospitalet de Llobregat

Núria Graham
Foto: Ignasi Trapero

Núria Graham va esgotar
entrades a la Salamandra de
L’Hospitalet de Llobregat, en
un dels concerts del cicle Sala
L’H. Amb Jordi Casadesús al
baix i teclats i Aleix Bou a la
bateria, la vigatana va recrear
amb solvència les cançons del
notable Marjorie (Primavera
Labels, 2020) i també va rescatar-ne d’anteriors ("Peaceful
Party People From Heaven",
"Christopher"...). El clímax va
arribar amb l’estrena d’una
nova cançó escrita durant el
confinament: "The Beginnings
Of Things", en què es va quedar sola a l’escenari acaronant
les cordes de la guitarra i
posant-nos un mirall en forma
de tornada. Ignasi Trapero

Lu Rois i Santi Careta
Foto: Àlex Carmona

Festival BROTS
19 i 20 de desembre
Sant Bartomeu del Grau

Salvatge Cor i Ferran Palau
15 de desembre
Teatre Principal
Pama de Mallorca
Palma a punt de ser confinada i
nosaltres tancats al majestuós Teatre Principal per gaudir d'una vetllada
coprotagonitzada per Salvatge Cor i
Ferran Palau. Ens hi podríem haver
quedat tancades fins que la pandèmia fos només un mal record. Autors
del no prou reivindicat Bruixes (Blau /
Discmedi, 2019), Salvatge Cor es va
presentar ambuna formació gairebé
nova en la seva totalitat deixant intuir
una aproximació cap als sons sintetitzats en les seves noves creacions.
Acompanyat com ja es habitual de
Joan Pons del Petit de Cal Eril a la bateria, aquesta va ser una de les últimes
nits en què es van poder escoltar en
directe les cançons de Kevin (Hidden
Track, 2019). Metafísica metaexquisida
per rubricar, una vegada més, que ara
mateix estan un pas per davant de la
resta. Oriol Rodríguez

Cor Salvatge
Foto: Oriol Rodríguez

El Lluçanès és soler de grans inventives, com els
BROTS de Voraviu Produccions Culturals, un cicle
de música i arts escèniques que va comptar amb
Lu Rois, Maria Jaume, La Ludwig Band, Pol Batlle,
Rita Payés i els espectacles de la Cia. Hotel Iocan·
di, Los Informalls, La Campistany i la Cia. Miquel
Barcelona. Servidor va fer cap a dues voltes.
Dissabte 19, 17:30h. Vocals dilatades vora
costa lligant acords de nom llarg. Lletres que
prou podrien ser conversa; poètica dietària. Maria
Jaume és un bon fer que m’enduc. Sota el títol
Entrañas con patatas, Los Informalls van clamar
les veus que el món ofega. Un batzac constant als
pensaments interns per acabar acotxant-los amb
una imatge bella: dos cossos nus abraçant-se sota
un focus cald.
Diumenge 20, 12:00h. La Cia. La Campistany
va engendrar una suma de trapezi i música que
confonia guió amb improvisació. Musicalment
sorprenent i tècnicament impecable, It Happens
va ser un acte delicat i atractiu. La Ludwig Band
em va sorprendre de llàgrimes i somriures. Enyoro
amplificadors conquerint la tradició del Greenwich
Village, entonant saviesa entre escales enfiladisses
i acords traginats per celletes. Rondalles ambigües, cura al no girar ni un sol accent —do dels
que escriuen afinats— i ullets a Dylan i a The Band
més benvinguts que mai, ara que es va a tot trap.
Ferran Nyandú

Lu Rois - Presentació Microcosmos
10 de desembre
Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T)
Barcelona
Malgrat que aquest concert s’havia d’haver celebrat durant el mes de maig, finalment dijous 10 de
desembre va tenir lloc la presentació oficial del
disc Microcosmos (Bankrobber/TBC, 2020) de la
compositora i pianista sabadellenca Lu Rois. Van
ser més de 60 persones les que es van apropar
fins al CAT de Gràcia per gaudir de les cançons de
la Lu, sempre acompanyada per la guitarra (i també
l’ukelele) de Santi Careta.
Per a ella, Microcosmos és un relat sobre la
maternitat i vol ser un reconeixement a les persones que es dediquen a cuidar, a les persones que
són invisibles. I es nota. Es nota a cada cançó, a
cada paraula, a cada nota tocada. Lu Rois va saber
captivar a tot el públic amb les seves músiques
sensibles, tot barrejant les tecles del seu piano,
amb les guitarres i sintetitzadors de Santi Careta.
Fins i tot, algunes cançons van anar acompanyades
dels plats de DJ Tutu (Laia Vallès), que juntament
amb Careta han estat partícips en la producció de
Microcosmos. També hi va col·laborar recitant un
parell de textos el periodista David Fernàndez.
Lu Rois no es considera cantant. Això ens va dir
als assistents al seu concert, però que no s’enganyi: ella és una magnífica pianista, una compositora
còsmica autor d'un disc brutal... Però també una
cantant encisadora.
Àlex Carmona
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de mi
generación

CLAUDI MONTAÑÁ
Aj. de Barcelona

MIQUI OTERO

Editorial Contra

Blackie Books

El balearic va ser, doncs, més un estat mental que un
estil o, ni molt menys, un gènere. I a l’illa pitiüsa, sempre
debatent-se amb naturalitat entre tradició i modernitat,
entre mainstream i underground, encara hi queden hui en dia
promotors i ments valentes que aposten per la diferència,
per la volta als orígens i per la capacitat de reinvenció que,
fins i tot quan semblava al fi de l’explotació d’un cert model,
sempre ha mostrat Eivissa durant dècades.

Tot el que passa a Simon entre els anys 1992 i
2017 és el que abraça la nova novel·la homònima i
monumental de Miqui Otero. 400 i moltes pàgines
en què l'escriptor barceloní sublima i amplifica al seu
màxim exponent totes les virtuts: treball exquisit dels
seus personatges i l'entorn en què es mouen, que
l'han dut a ser el millor retratista de la Barcelona de
finals de segle XX i inicis del XXI.
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El Faro
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Chicago 7
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Devs

ALEX GARLAND

La història de dos homes que es veuen aïllats en un
far enmig d'una tempesta a principis del segle XX. Uns
formats visuals que transmeten l'angoixa, el desconcert
i l'experiència mística dels personatges interpretats per
uns magistrals Willem Dafoe i Robert Pattinson. Robert
Eggers ha volgut continuar aquesta estela de terror
gòtic amb la seva segona cinta.

És la sèrie intel·lectualment més interessant de l’any.
El geni de la ciència-ficció Alex Garland (Ex Machina)
demostra la seva ambició generant grans reflexions
filosòfiques a partir d’una màquina capaç de canviar
el món. A mig camí entre realitat i ficció, seria
com un llarg capítol de Black Mirror amb trames i
personatges més desenvolupats.
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Jan Romaní
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My Mexican Bretzel
NÚRIA GIMÉNEZ

Existeix una 'trinitat' de la BD, i Sprirou en forma
part, tot i que al nostre país es coneixen molt més
els personatges d'Astèrix i Tintin, que completarien
el podi. A diferència dels altres dos, Spirou i els seus
amics no han tingut mai problema en canviar d'autors
de forma recurrent i Émile Bravo està utilitzant
tots els recursos a fons per a reinventar l'origen de
l'univers d'Spirou. Una obra mestra del còmic.
Ferran Balcells

Laura Penya

Dick Johnson
is Dead

KIRSTEN JOHNSON

3

The Last Dance
JASON HEHIR

La esperanza pese a todo
ÉMILE BRAVO

Un docuficció, que ens porta a un món on res és
el que sembla i tot és real i que es resumeix amb
la premissa amb què comença, “La mentida és
una altra forma d’explicar la veritat”. Amb l’ús de
fotografies i vídeos antics, Núria Giménez, relata la
vida d’una heroïna, Vivian Barrett, que es mou en un
univers pseudo idíl·lic entre els anys 40 i 60 del segle
XX. Un documental màgic.
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Canal Malaia
Amb la cada vegada més mediàtica Juliana
Canet al capdavant, Canal Malaia és una
plataforma nascuda aquest curs per
recordar-nos que de la mateixa manera
que podem llufar-nos i follar en català,
també podem expressar-nos en el nostre
idioma al ciberespai.

C

M

Y

CM

MiLLOR PODCAST
EN CATALÀ DE L'ANY
Les golfes
Irreverència il·lustrada. Llibertí, feminista i
transgressor, Júlia Bacardit i Anna Pazos
condueixen Les golfes, un podcast que
elles mateixes descriuen com de culte.
Exagerades? Gens ni mica. Per això l'hem
escollit com el millor d'aquest 2020.
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La Guàrdia, un podcast
musicalment dispers sense filtres,
etiquetes, ni elitismes
Nou programa amb Rigoberta Bandini.
Clica a la icona per escoltar-lo!

LA COL·LECCIÓ
Descrit com a "the
world's leading rock and
metal writer", l'anglès
Mick Wall és una firma
capital en la història
del periodisme musical.
Membre de redaccions
tan icòniques com
Sounds o Classic Rock,
Alianza ha publicat a
casa nostra les seves
biografies de Led
Zeppelin, Lou Reed,
Jimi Hendrix i Prince.

MiCK
WALL
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
El primer disc que em vaig comprar amb
els meus diners va ser A Nod’s As Good
As A Wink To A Blind Horse (Warner
Bros., 1971) dels Faces. Abans però ja
m'havia comprat algun single. El primer
de tots, el senzill "The Jean Genie" de
David Bowie.
Quin és el disc que has escoltat fins a
cremar-lo?
No podria dir-ne només un, però m'agradaria que m'enterressin amb una còpia
dins del taüt del Kind Of Blue (Columbia,
1959) de Miles Davis; el The Dark Side
Of The Moon (Harvest Records, 1973) de
Pink Floyd i el Fun House (Elektra, 1970)
de The Stooges.
Quin era el millor disc en la col·lecció del
teu pare?
La meva mare adorava Jim Reeves. Recordo que vaig escoltar el seu èxit "He’ll
Have To Go" tantes vegades que encara
ara el podria cantar de memòria. El meu

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Arxiu Mick Wall

pare, per la seva banda, era molt seguidor
de Jimmy Shand and his Bandwagon.
Recordes el primer disc del qual vas
escriure una ressenya?
No. Però recordo la primera vegada que
vaig ressenyar els singles de la setmana.
Era la primera setmana de gener de 1978
i la meva primera elecció va ser el "Beauty And The Beast", de Bowie. Però no
va ser l'únic. També vaig escriure sobre
el "Mr Blue Sky" de l'ELO i el "Wuthering
Heights" de Kate Bush. Era una època en
què cada setmana es publicaven centenars de singles cada setmana. Era un
privilegi que t'encarreguessin la crítica de
tots aquells llançaments nous.
Quin disc hauria de tenir tothom obliga·
tòriament a casa?
Massa per a triar només un. No sóc un
paio de fer llistes. No m'agrada categoritzar la música, la literatura o el cinema
com a millor o pitjor.
Un plaer pecaminós?

No tinc guilty pleasures. És una cosa en
la qual no hi crec. No m'avergonyeixo de
res del que gaudeixo escoltant, ja sigui
considerat com a alta o baixa cultura. No
faig cap mena de distinció.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
Quan era un adolescent vaig comprar
Metal Machine Music de Lou Reed (RCA.,
1975) només per la seva portada.
Quin és l'últim disc que t'ha fet esclatar
el cap?
L'imminent nou disc de Steven Wilson,
titulat The Future Bites (Rough Trade,
2021). Estic treballant amb ell en la seva
biografia i he tingut el privilegi de poder-lo
escoltar en primícia. Una meravella.

Escolta aquí
la playlist de
Mick Wall
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Il·lustració: _Sisaco_

