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Cada vegada és més difícil que una fotografia ens pugui sorprendre. Estem
instal·lats des de fa anys a l'era de la imatge. Les novetats que ofereixen
els smartphones són els megapíxels i les òptiques que permeten fer fotos
en condicions ínfimes de llum. La xarxa social que fa uns anys que ho està
petant a tot el món és Instagram, on originàriament es penjaven fotos.
Uns anys enrere vaig tenir el privilegi emportar-me a dinar per Barcelona a una llegenda de la fotografia musical com va ser Baron Wolman, qui
desgraciadament ens va deixar l'any passat. Em va explicar com eren els
començaments de la llegendària revista Rolling Stone, de la qual va ser el
primer editor gràfic. Aquí vam acordar la importància que tenien les imatges
a les publicacions. A la icònica revista musical començaven, i literalment
tenien una pàgina en blanc per explicar com eren els inicis de llegendes
de la cultura popular del segle XX com Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Bob
Dylan, Led Zeppelin... Com va tenir la sort de poder estar al mític festival de
Woodstock el 1969 i fer fotos que "mai a la vida hauria pensat fer". Li vaig
explicar que als festivals de cinema on jo anava em trobava a una PR (public
relations) que sempre deia que per a ella les fotografies eren més importants que el text. Defensava que una mala fotografia feia que no es prestés
atenció a res. I així, el més probable seria que no es llegís l'article. En canvi,
una bona fotografia era un bon inici per començar a llegir una entrevista.
Des del primer número de MÚSICA DISPERSA hem tingut el privilegi de
comptar amb col·laboracions de fotògrafs excepcionals. Intentem que les
fotografies tinguin un pes específic alt perquè vulgueu llegir als nostres
companys periodistes. Només d'aquesta manera s'entén que unes fotos de
fa vint anys de Mónica Naranjo fetes al Teatre Museu Dalí de Figueres pel
fotògraf José Luís Beltrán tinguin prou magnetisme per a dur-vos a llegir el
gran article que Yeray S. Iborra li ha dedicat a la nostra gran diva. Un luxe.
Vam dinar molt bé amb el Baron Wolman. Em va dir que havia vist unes
fotos meves de la Boqueria, que volia anar cap allà a retratar a un senyor
que li havia cridat molt l'atenció. Arribant al nostre gran mercat vam passar
pel Bar Pinotxo i allà estava el mític Juanito. "He's the one! I want to take
his picture!". Li va fer una foto que després va pujar al seu Instagram. Llavors vam parlar d'aquesta xarxa social. La seva taxativa sentència va ser:
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-"You know, Instagram is 90% narcisism and 10% art!"
Els vells rockers no moren mai!
Xavi Torres-Bacchetta
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Una diva
surrealista
de Figueres

Dues dècades enrere Mónica
Naranjo publicava Minage, un disc
incomprès aleshores però que
ha acabat esdevenint una obra de
culte. Coincidint amb l'efemèride,
repassem la trajectòria d'una de
les icones més rellevants en la
història de la música del nostre país.
DE PORTADA

Text: Yeray S. Iborra
Fotos: José Luis Beltran (arxiu Sony Music)

Passa amb Messi, passa amb Rosalía. Passa amb les grans estrelles. Sembla que el món no existís abans de la seva aparició.
En el cas del geni de Rosario, potser el món no existia, si més no
amb aquesta infinita capacitat voraç de fer gols i guanyar títols
alhora. Maradonians del món, alcin la veu si discrepen. Però en
el cas de la cantant de Sant Esteve Sesrovires encara sembla
més clar que és única en la seva espècie. Una catalana a l’Olimp
del pop? N’hi ha hagut més, però a cop d’storie, el passat s’esborra en 24 hores.
Quan Rosalía encara no tenia ni un anyet, ja hi havia una jove,
en aquest cas de Figueres, fent camí per erigir-se en una diva
internacional. L’any 1994, Mónica Naranjo faria un cop sobre la
taula amb “El amor coloca”, una embriagadora cançó de base
eurobeat i, com seria sant i senya de la catalana, recolzada en un
registre vocal exagerat i operístic. El tema estava inclòs al debut
homònim Mónica Naranjo (Sony Latin, 1995).
El malaurat 2020 es va celebrar una altra efemèride al voltant
de la figuerenca: Minage (Sony, 2000) feia vint anys. "Sobreviviré", la cançó mainstream més intrigant de l’inici de segle, arribava a les dues dècades de vida. L’any passat, l’artista llançava un
àlbum –quasi tocant la cinquantena d’edat– encara més surrealista que aquell cant empoderador, Mes excentricitès, vol. 2
(Sony, 2020) una obra que firmada per Madonna seria triplement
venerada. Només cal posar-se “Autómatas” per entendre-ho,
una bomba revival vuitantes dins d’un EP totalment màgic.
Ningú és profeta a casa seva. Que li diguin –tornem-hi– a
Messi: si torna a fallar un penal amb Argentina, el fan fora del
país. Mónica Naranjo va publicar el seu debut a Mèxic. Fruit de
la bona acollida, Sony va editar el disc al país on la cantant havia
emigrat –en col·laboració amb el compositor Cristóbal Sánsano– i, finalment, a Espanya. Eren les primeres passes. Tres anys
després publicaria Palabra de mujer (Sony Latin, 1997). La gran
passa. “Canto com ningú, interpreto com ningú, componc com
ningú, produeixo com ningú... Senyors, jo no m'ho tinc cregut, m'ho tinc cregut perquè puc”, deia a la roda de premsa de
presentació de l’àlbum. Sí, un disc que s’obria amb una cortina
de brillantina Disney que ràpidament mutava cap a un dance
sintètic i explosiu com va ser “Desatame”. La cançó ho va ul-trarebentar. I el disc va vendre un milió de còpies, entrant fins i tot
a les llistes americanes.
Finals dels anys noranta va ser una època estranya. A mig
camí entre la pell i la cosa sintètica. Això no només es reflectia
en la música de Mónica Naranjo: el seu segon disc contenia un
parell de balades pop, transicions de nou cap al ball. "Entender
el amor" es un house sense prejudicis o "Rezando en soledad"
navega en solitari com una òpera-rock molt vitaminada. També
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"Estava
completament
segura que
d'aquí a uns anys
Minage es
convertiria en
un disc de culte.
I així ha estat"

DE PORTADA
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era estranya la barreja en l’estètica. Mónica Naranjo sempre
va ser potent en la imatge: cabell llarguíssim bicolor, capaç de
projectar la sobrietat d’una cantant melòdica i l’androgínia de
les veus electròniques. Si alguna cançó condensava els dos
universos de la figuerenca era "Las campanas del amor". Un
tema pràcticament techno, d’arranjaments dolços… Els somnis
més humits actuals de Putochinomaricón i del seu revival late
norantes, early dosmil.

UN DISC DE CULTE

Mónica Naranjo vivia, anys abans de l’univers imposat per les
xarxes socials sobre la idea de la imatge 360º (la música és
música i tot el que l’acompanya): Minage ho va confirmar. El disc,
tot i ser un tribut a la diva revolucionària italiana Mina Mazzini,
va regalar els seus fans la cançó més potent i universal de la
seva discografia, “Sobreviviré”. Un tema dark, amb guitarres sefardites i un videoclip de contrastos: làtex, moviments cringe i...
cabell negre! Alguna cosa havia canviat: un turbulent vol LisboaMadrid va marcar-la. Un dels motors de l'avió en què viatjava es
va incendiar i allà va decidir cantar a Mina. Ser més diva encara.
El groc i negre havia passat a millor vida, i la seva etapa més
pop, també. La idea no va agradar a la discogràfica. "Vaig tenir
diverses reunions. L'última va ser molt tensa. M'ho van plantar
damunt de la taula fredament: els negocis al cap i a la fi són
sempre freds. ‘Ets conscient que Minage no batrà el rècord que
hem batut amb els dos anteriors discos’. Els vaig dir que sí, que
assumia la responsabilitat, però que jo estava completament
segura que d'aquí a uns anys es convertiria en un disc de culte. I
així ha estat", explicava l’artista.
El moviment va ser exitós, mai al nivell dels anteriors discos, i va estranyar lleugerament al públic, que no va assimilar
de la mateixa manera la versió gòtica de la catalana. L'univers
creatiu de la figuerenca s’expandia cap a explotar la seva veu
sense miraments. L’any 2000 participava de la gala Pavarotti
and Friends, cantant a duet amb l’italià la cançó “Agnus Dei". La
discogràfica, de la mà del totpoderós empresari Tommy Minota
(Mariah Carey), encara veia filó en la figuerenca i va decidir fer
una aposta per introduir-la al mercat anglosaxó. El 2001 va tra-

Clica aquí i
escolta el disc
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"Mónica Naranjo
ha estat digna
hereva de
l’esperit figuerenc.
D’una carrera
surrealista.
Per les imatges,
els referents i,
sobretot, per la
persistència en
mantenir la llibertat
estètica i discursiva"

duir cançons del seu nou àlbum, Chicas malas (Sony, 2001). “Bad
girls” no es podia comparar amb la màgia de l’original. “Paso de
ti, tío”. Va ser un fiasco comercial. Això sí, l’àlbum ha quedat com
una joia de l’electropop mai prou reconeguda. Molt més norantes
que el que ho petava a les llistes de l’època, copades pel Fever
(EMI, 2001) de Kylie Minogue. El disc no va quallar, però va quedar per a la història com un experiment únic. Les dives pop havien de sortir de sota les pedres, després d’anys de reclamar el
seu lloc sobre els escenaris. I les discogràfiques no volien deixar
passar l’oportunitat. Tot i els problemes familiars –la malaltia del
seu germà– que Naranjo arrossegava, la discogràfica va seguir
collant-la perquè defensés el seu projecte en anglès. L’efecte va
ser contrari: la cantant va allunyar-se de la primera línia de foc
de la indústria pop.

DE PORTADA

DEIXANT-SE DUR PER LA PASSIÓ
No va ser fins sis anys després que no va reaparèixer amb
Tarántula (Sony, 2008). De nou, un punt surrealista: “Europa” era
un single de set minuts, amb una electrònica entortolligada, fosca i poc accessible. “Avantguarda pura”, citava Jeneseispop. El
disc seguia potent: riffs industrials propis de Rammstein a “Todo
mentira”, segona cançó del llarg. Es tracta d’un disc reivindicatiu, empoderat i marcat pel discurs de gènere: llibertat i poder
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femení, temes que en la indústria musical encara estaven lluny
de ser trend. Amagat entre gorgoritos hi ha fins i tot un “Revolución” que encara avui és un miracle que passés els controls de
Sony. Més carnassa: “Kambalaya (remix extended)” podría haber
sonat durant hores a la rave de Llinars. La carrera de Mónica
Naranjo ha estat lligada a la llibertat creativa, mai no ha renunciat a les seves inspiracions líriques, els vestits musicals han estat
un collage entesos com a ridículs en molts moments, però amb
el pas del temps i gràcies a l'heterogeneïtzació de la música, han
resultat del tot reivindicables. Sempre a l'última, la seva imatge
poderosa i “Palabras de mujer” la van emparentar amb la cultura
LGTBI i la van convertir sobretot en un estendard del moviment
gai (polèmiques exagerades sobre VOX a banda).
A partir del 2008, la seva carrera va anar apropant-se a la
televisió i allunyant-se de les produccions musicals. Primer,
participant de programes de màxima audiència com Tu cara me
suena. Més tard, arribant a les noves generacions amb l’exitosa
reedició d'Operación Triunfo (2017), on va exercir de jurat i va
acabar sent, tot i un inici complicat (no se’n callava una), una de
les veus més estimades per l’audiència. Després arribaria Mónica y el sexo, que no va deixar pocs memes per a la posteritat.
Entremig, va tornar a exposar al màxim el seu esperit inconformista amb Mes excentricités, Vol 1 (Sony, 2019), de nou un
disc empoderant: bases hiperaccelerades i veus barroquíssimes. “Doble corazón” podria ser una cançó de Die Antwoord si
haguessin coincidit una nit de festa i estupefaents amb Nacho
Cano. “Hoy no” (del segon volum d’EPs) sembla hereva del millor
de Tino Casal.
Mónica Naranjo viu el present. Amb plenitud. Li agrada
Rigoberta Bandini i no s’allunya de les seves barreges impossibles. Compromesa i onírica, un pèl histriònica, Mónica Naranjo
segueix impactant quan entra a l’estudi (tornem a Mes excentricitès, vol. 2). Com s’ho fa? Per què aquest neguit? Explica
Internet, l’oracle que acaba d’arrodonir les històries, que la mare
de Mónica Naranjo treballava com a assistenta a casa d'uns
metges que tenien relació amb l'artista Salvador Dalí, amb qui
l’artista va arribar coincidir. Recorda que la mirava amb recel,
però en una ocasió la seva mare li va comentar a Dalí que la seva
filla volia cantar. Li va respondre que el que devia fer era deixar-se dur per la passió. Mónica Naranjo ha estat digna hereva
de l’esperit figuerenc. D’una carrera surrealista. Per les imatges,
els referents i, sobretot, per la persistència en mantenir la llibertat estètica i discursiva.

QUiMi
PORTET

En viu i
en directe

INQÜESTIONABLES

Estrella rutilant
del nostre
universa galàctic,
Quimi Portet
publica Si plou,
ho farem al
pavelló (Live
In Cincinnati).
Un doble àlbum
en directe amb
què fa balanç i
inventari de més
de dues dècades
de trajectòria
en solitari.

Confesses que no tenies la
intenció de publicar un disc en
directe. D'on surt, aleshores,
la idea d'aquest Si plou, ho farem al Pavelló (Live In Cincinnati) (Fina Estampa, 2020)?
Els vaig gravar amb la voluntat
de documentar com sonàvem
amb aquest format de trio que
vam formar amb Jordi Busquets (guitarra) i Àngel Celada
(bateria) i amb què hem fet
dues gires. És una formació
que m'agrada molt. Sempre he
estat content amb els músics
que m'han acompanyat, però
aquesta formació tenia alguna
cosa d'especial i original.

INQÜESTIONABLES
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Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Xavi Torres-Bachetta

I d'aquí el disc.
Va ser quan vaig tornar a casa
i vaig escoltar aquests tres o
quatre concerts que havíem
gravat. Em vaig anar animant
de mica en mica. Havent publicat ja 10 discos, també era

una manera de fer inventari.
Un àlbum en directe però al
qual he dedicat molt esforç
perquè ha tingut una postproducció molt intensa.
Ja abans acostumaves a gravar tots els teus concerts?
Sí, és una cosa que sempre
m'ha agradat, però mai ho
havia fet amb aquesta qualitat. Aquesta vegada, el nostre
tècnic de so, Arcel Novell, va
portar un bon equip amb Pro
Tools i multipistes. Com dic,
tenia ganes de, posteriorment, treballar a casa amb les
pistes, veure com sonaven les
guitarres, els amplificadors...
Coses molt tècniques. Però
em vaig motivar i d'aquesta
motivació ha sorgit el disc.
No deixa de ser curiós que
aquest sigui no només el teu
primer disc en directe sinó el

primer recopilatori, molt particular, si es vol, de grans èxits.
I m'ha costat, perquè estic
component constantment. I la
il·lusió per treure material nou
sempre supera a la voluntat de
revisió del que has fet abans.
Però aquesta vegada no em
podia negar. Les noves cançons continuen acumulant-se
a l'espera que els toqui el torn
de ser publicades.
Et fa mandra mirar el passat?
Mirar el passat, gens. Mirar
molt, molt, molt el passat; sí.
Sempre duc el meu passat a
sobre, perquè son cançons, les
que apareixen en aquest disc,
que molt o poc les toco a totes
les gires. No son cançons molt
connotades d'enyor o melangia. Si més no, per a mi, que a
més soc el seu autor. Son uns
temes amb què, tot i que poden tenir 20 o 22 anys, hi con-

Clica aquí i
escolta el disc
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Però això de la música va
molt més enllà de ser bon
instrumentista, oi?
Totalment. N'hi ha que són
excel·lents instrumentistes
però són uns pesats. I d'altres
que no toquen gaire, però
fan coses meravelloses. En
el món de la música tot és
molt eteri. Entenc la música
com un ofici del qual segueixo
aprenent, però sent conscient
també que molta de l'energia
que tenia quan començava
amb el Manolo s'ha reconvertit en altres coses: professionalitat, millor connexió
amb els músics, tranquil·litat
a l'hora d'enfrontar-te a un
repertori...
L'energia no desapareix sinó
que es transforma.
Exacte. És l'energia potencial
i l'energia cinètica. Ara estic
a la part més potencial i la
cinètica ja em queda una mica
més lluny.
Sou una generació que no
us veieu arribant a la plena
maduresa fent rock.
El més interessant d'aquest
creixement són els textos. A
partir dels 40 t'has de replantejar molt seriosament què
escrius. No pots escriure les
mateixes coses que quan eres
adolescent o jove. Aquest
és el secret per poder seguir
endavant a partir de certa
edat: saber fer aquest tomb i
trobar una manera d'escriure
amb què et sentis confortable
i s'avingui amb la teva música.
S'ha de ser honest amb un mateix, i en el meu cas conviure
amb el fet que sóc un músic de
63 anys i m'encanta tenir-los
perquè els que he passat ja els
he passat, els he viscut i son

visc diàriament. "La Rambla" té
23 anys, però la toco sempre
sense cap esbós de melancolia
ni enyor del passat.
Per a un músic amb una
trajectòria tan llarga és difícil
trobar l'equilibri entre el
repertori pretèrit i el nou a
estrenar?
Segueixo fent el mateix que
ja feia amb el Manolo (García)
els anys d'El Último de la Fila:
quan preparo una gira presto
una atenció extra als temes
del disc nou. Se suposa que
és el que estàs presentant i la
gent té un interès especial per
escoltar el material nou, però
incloent-hi les cançons del
passat que et ve més de gust
tocar.
Que no sempre té perquè
coincidir amb els temes de
més èxit.
El fet és que tocant el que et
ve més de gust gairebé sempre aconsegueix un repertori
perfectament equilibrat. Si toques el que vols, gaudeixes, i
aquesta alegria tocant s'acaba
transmetent al públic. Si toques una cançó només perquè
va tenir èxit, però n'estàs fins
als ous i la trobes ortopèdica i
té uns acords dificilíssims i la
veu no t'arriba perquè tens 60
anys i no crides com quan en
tenies 35, se't veu el plumero
de seguida.
T'has cansat mai de cap dels
teus temes?
Sí. I l'he deixat de tocar automàticament. No l'he tocat mai
més.
Com....???
"Montserrat". És un tema
preciós amb una lletra que
m'encanta. Però el vaig haver
de deixar de tocar perquè no
arribava amb la veu. Gairebé
m'havien de portar a urgències
i ingressar-me en les últimes
vegades que la vaig tocar.

"

Sóc un músic
de 63 anys
i m'encanta
tenir-los perquè
ja els he passat,
els he viscut
i son meus.
Aquest és
el secret"

En general, aquests discos
eren un desastre. Sonaven
fatal, tot eren cridòries per
donar idea d'èxit... Era una
tàctica mercantil molt senzilla,
perquè en lloc de tenir una
colla de peluts durant mesos
tancats en un estudi menjant
patates fregides i bevent cervesa, en una nit tenies un disc
fet: posaves quatre micros
en el concert, l'endemà feies
una mica de feina de mescles
apujant el so d'ambient i a
vendre. Això no vol dir que no
hi hagués cap de fantàstic.
Jo no era molt fan, però vaig
escoltar moltíssim el Made
in Japan dels Purple. Era una
brutalitat com sonava de bé.
Un disc impressionant.
Sempre creant, quan tindrem
el teu nou disc d'estudi.
Per noma general, m'agrada
deixar dos anys entre un disc
i un altre. Havent publicat
aquest el 2020, si tot va bé i la
biologia em respecta, el 2022
o el 2023 tindré disc nou.
Però sí, vaig creant sempre.
Ara estic en una fase en què
el material està desendreçat
i sense forma definitiva. El
primer pas per fer el nou disc,
serà ordenar i modelar totes
aquestes idees.

Aquella cançó va tenir un
recorregut vital que va acabar.
Va arribar fins o va arribar i ja
no l'hem tornat a tocar. Punt
final, ja està.
Però no la repudies.
No, ben al contrari, trobo que
és una de les meves millors
lletres. Però és una cançó
molt ràpida amb una exigència
vocal que amb què no em sentia confortable. Ara toquem
molt més assossegats. Amb
molt més pes. Ja no toquem
coses tan esvalotades.
Un disc com aquest et deu
haver permès redescobrir
part del teu repertori.
Sí, però no tant, perquè
sempre estic de gira i sempre
estic recuperant temes antics.
Sempre tinc present els meus
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bri és el que fa que una carrera continuï tenint interès.
Subjectivament, crec que sóc
millor instrumentista ara que
abans

10 discos en solitari. Cap d'ells
em queda lluny encara que
algun ja tingui més de 20 anys.
Sí que és agradable veure'ls
tots junts, representats en 21
cançons. Saps que les tens,
però veure-les totes juntes
emociona.
Ets millor músic ara que vint
anys enrere?
No ho sé. Hi ha coses que
guanyes, però també en
perds d'altres. Aquest equili-

meus. Aquest és el secret.
Live at Leeds (Decca, 1970)
del Who, Frampton Comes
Alive (A&M, 1976) de Peter
Frampton, At Budokan (Epic,
1978) de Cheap Trick, Made
in Japan (Warner, 1972) de
Deep Purple... La teva també
és una generació que va
créixer amb aquells mítics
àlbums dobles en directe tan
de moda als setanta i vuitanta.

Has de tenir una quantitat de
material inèdit impressionant.
Moltíssim. Però si està guardat és per alguna cosa. Per fer
una cançó bona he de fer 30 o
40... Son provatures i experiments, en la gran majoria. Una
cançó m'ha d'emocionar. Si
de sortida no m'emociona no
paga la pena seguir insistint.
I m'emociona una de casa set
o vuit. Però totes requereixen
la mateixa feina, perquè amb
totes m'hi passo setmanes
posant-hi guitarres, baixos i
bateries fins que me n'adono
si vull continuar o no. L'ofici
de músic és bàsicament això,
tenir paciència.

JOAN MiQUEL
OLiVER
Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Pere Joan Oliver

Donant
			la nota
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Sempre posant a
prova els límits de
l'establert, Joan
Miquel Oliver ha
donat forma a
Aventures de la
nota La (Blau/
Discmedi, 2020).
Seguint les
ensenyances
i postulats del
compositor Arnold
Schönberg,
12 cançons que
s'endinsen en
els fascinants
paratges sonors del
dodecafonisme.

Clica aquí i
escolta el disc

Recordo que mesos enrere ja
em vas parlar d'aquest disc i
em vas dir que no tenies pensat ni presentar-lo en directe
ni tan sols fer-ne promoció.
És un disc que està una mica
a part de tota la resta de la
meva discografia. Però la
realitat és que ha quedat molt
bonic, per això faig promoció. La discogràfica està molt
contenta. I sembla que està
agradant també molt a la gent
que em segueix.
Tot i ser un disc experimental, no és un treball en el qual
costi capbussar-se.
Quan vaig començar a treballar-hi, no sabia fins a quin
punt seria així. Una vegada el
disc ha estat publicat, he vist
que realment no és una obra
extremadament rara. Novament, m'està sorprenent molt
gratament la recepció que
està tenint.
En l'idioma de youtubers i influencers això seria la disjuntiva "realitat versus expectativa", o en aquest cas la idea
que té l'autor de la seva obra
i com l'acaben percebent els
seus seguidors.
No sempre coincideix la visió
que un mateix té de la seva
obra amb la que, efectivament,
tenen els seus seguidors.
En els meus discos pop ja,
molt o poc, ho tenia controlat, però amb aquest, un disc
instrumental i amb un puntet
atonal... No tenia ni idea de
què passaria.
No sé si el disc comença amb
les cançons més experimentals per acabar apropant-se
a textures sonores més pop o
és que l'oïda es va habituant a
mesura que passen els temes
i els últims ja no costa tant
d'assimilar-los.
Totes dues coses. És ben cert
que t'acostumes, de la mateixa manera que comença amb

la part més dura i experimental i cap al final de la cara B les
músiques son molt més convencionals. Era important obrir
el disc amb les més difícils.
Per què?
Perquè és quan estàs més
receptiu a la nova proposta:
l'oïda encara no està cansada.
Després de 20 minuts escoltant dodecafonisme, ja és
suficient.
És un disc pensat des de l'inici per ser publicat en vinil?
No sé en quin moment concret
vaig decidir que s'havia de
publicar en vinil, però em va
anar molt bé per estructurar
el disc. La primera de la cara
B és "Thing on Top of Other
Things", molt probablement la
cançó més dura de tot l'àlbum.
Els cànons marquen que la
primera de la cara B ha de ser
una cançó important perquè
l'oient tingui prou ganes per
aixecar-se del sofà i donar-li
la volta al vinil.
Exacte! Si més no això era el
que es deia quan jo era petit.
Potser n'hi ha d'altres de més
atractives, com "Valset de la
Muerte" o "Dia i mig a l'antic
Egipte", però per a mi la cançó
que millor simbolitza el disc
és "Thing on Top of Other
Things".
Per als profans en la matèria,
explica'ns, sisplau, que és el
do-de-ca...
Si és que fins i tot la mateixa
paraula és complicada: do-deca-fo-nis-me. La música tonal
que escoltem habitualment
es basa en set notes: do, re,
mi, fa, sol, la i si. Entre i entre
d'aquestes set notes n'hi ha
cinc més, sumant un total de
12. El que fa el dodecafonisme
és agafar aquestes 12 notes
i establir una sèrie amb un
ordre determinat i diferent de
l'establert, creant una escala
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nova exclusivament per aquesta peça que estàs component.
Una sèrie que pot ser usada en
totes les seves transposicions
i aparèixer en posició horitzontal, vertical (formant acords o
diferents línies melòdiques) o
fins i tot combinant totes dues.
Dit així sembla una feina de
laboratori.
Sona com un experiment científic, però al final és tot d'oïda,
perquè quan crees la sèrie de
12 sons els crees d'oïda, jugant
amb la guitarra o l'instrument
amb què estiguis component.
És una tècnica molt intuïtiva.
Com vas descobrir el dodecafonisme?
Vaig llegir Theory of Harmony
d'Arnold Schönberg, el pare
del dodecafonisme i les seves
teories em van convèncer.
Parla de la música com un fenomen físic: freqüències d'ona
que interactuen. Ens diu que el
sistema d'harmonia clàssic tal
com el coneixem al llarg de la
història està bé però no té per
què ser així, pot ser de qualsevol altra manera. A partir del
llibre vaig començar a escoltar
música dodecafònica ado-

nant-me que és una música
regida per molt poques lleis,
molt simple i senzilla. Això em
va atreure molt.
Per algú que sempre ha
volgut trencar les normes
preestablertes...
És de puta mare. Jo recomano
el dodecafonisme a tothom.
Quins autors hauríem d'escoltar per endinsar-nos en el
dodecafonisme?
A més del mateix Arnold
Schönberg, els seus deixebles
directes Alban Berg i Anton
Webern. Però Schönberg és
una cosa superior.
Pel que he llegit, va viure una
temporada a Barcelona, al
carrer Verdi, i aquí va deixar
un altre deixeble: Robert
Gerhard.
Era un geni, Schönberg. Algú
superdotat per a la música.
Cert que, tot i ser el creador
del dodecafonisme, la seva
obra és més aviat minsa. Però
és un compositor únic en la
història de la música. Les
seves composicions son tan
imaginatives i riques, que no
li va caldre escriure'n moltes

per exposar tot el seu talent
i genialitat. Al seu torn, Berg
i Webern van deixar un llegat
d'obres realment belles. Si les
escoltes et quedes totalment
al·lucinat.
El disc també té moments
que recorda al rock simfònic dels setanta o aquest so
progressiu sintetitzat pròxim
a les bandes sonores de John
Carpenter o a la de la sèrie
Stranger Things.
És que una cosa és el que
tu tens al cap i una altra els
recursos que tens per realitzar l'orquestració. Al final, jo
el que tinc son sintetitzadors,
teclats, guitarres i baixos...
Tampoc volia embolicar-me
amb altres instruments que
no domino. D'altra banda, la
relació entre la música atonal
i el cinema existeix des de
sempre. Hi ha moltíssimes pel·
lícules antigues amb bandes
sonores dodecafòniques. No
és estrany, doncs, que Aventures de la nota La soni a
cinema.
A tu et vénen imatges al cap,
quan compons?
No. Semblarà una obvietat,

però jo quan componc veig
música (riures). Per a mi la
música té una càrrega emocional molt forta. No són emocions que es puguin traduir en
paraules ni que corresponguin
als estats emocionals establerts: alegria, tristesa, pena,
ira, melancolia... Son emocions
purament musicals. Per a mi la
música és una emoció abstracta però infinitament pura.
Presentaràs el disc en directe?
En un principi no, perquè és
molt complicat portar una
obra dodecafònica al directe.
Si hi hagués una demanda clara, potser sí que m'animaria,
però un projecte com aquest
és millor gaudir-lo en disc. Ara
estic més centrat en la gira de
celebració dels quinze anys
de Surfistes en càmera lenta
(Blau/Discmedi, 2005).
Seguiràs experimentant amb
el dodecafonisme?
No ho descarto. No només he
gaudit molt fent el disc, sinó
que ara el gaudeixo molt com
oient. L'escolto gairebé cada
dia. És la primera vegada que
em passa amb un dels meus
discos.
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"

Per a mi la música és
una emoció abstracta
però infinitament pura"

25 anys de
La Habitación Roja
en cinc discos
per al record
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#1 Fue eléctrico
(Mushroom Pillow, 2012)
El vuité àlbum dels de l'Eliana va trobar l'equilibri perfecte entre la seua dèria melòdica, oberta sempre a un pop diàfan que podia sonar una mica ensucrat segons
a quines oïdes, i el voltatge elèctric que el seu discurs havia anat enfortint des
que van tindre la feliç idea d'anar-se'n a gravar amb Steve Albini als seus estudis
de Chicago. Encara que ací és Santi Garcia qui s'ocupa de la producció, als seus
estudis Ultramarinos Costa Brava. Tothom destaca sempre "Ayer", el seu primer
gran hit ideal per a ballar a festivals (millor cançó de 2012 per al diari El País), i
l'emblemàtica "Indestructibles", duradora i apta per a milers de lectures d'allò
que ara anomenem "resiliència". Inclús "Norge", una altra composició més que
notable, amb regust de The Cure. Però el tram que comprenen (successivament)
"Annapurna", "Cielo Protector", "La segunda oportunidad" i "Ahora quiero que te
vayas", és un dels més commovedors de la seua trajectòria. Volien fer un disc a
què qualsevol de les seues cançons poguessin obrir un concert, i van aconseguir
molt més: una extraordinària i urgent crònica del desarrelament vital, d'eixa existència entre dues terres que marca des de fa temps la vida de Jorge Martí.

Text: Carlos Pérez de Ziriza
Fotos: Arxiu Intromúsica
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El quintet valencià ha celebrat
enguany el seu 25 aniversari
– que es diu prompte – d’una
manera ben estranya. Sense
poder tocar en directe en
condicions normals. Anul·lant
la gran majoria de concerts als
quals tenien previst repassar
el millor de la seua discografia.
Però un aniversari sempre
és un aniversari. I tot i que
la cançó sempre ha sigut el
format que millor els defineix
(sempre han sigut una banda
de cançons), des d’ací ens
volem sumar a les felicitacions
amb una selecció (digueu-nos
clàssics, passats de moda,
pollaviejas) de cinc dels seus
millors àlbums. Almenys, cinc
dels que millor representen a
Jorge Martí, Pau Roca, Jose
Marco, Marc Greenwood i la
resta de músics que els han
acompanyat al llarg d’este
quart de segle. Tota una vida,
vaja. A per 25 més.
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#3 La moneda en el aire
(Mushroom Pillow, 2014)

Guitarres tallants, d'una electricitat lacerant. Baquetes que cauen a plom, contundentment, sobre la bateria. Baixos musculosos. La fórmula d'Steve Albini,
el productor no productor, l'enginyer de so més característic de la cruesa austera i sense additaments de gran part del millor rock alternatiu dels 90 (Pixies,
Nirvana, Breeders, PJ Harvey) és sobradament coneguda. Però intrigava saber
com li estarien a La Habitación Roja, que ja portaven llavors una dècada gravant sense eixir de València, els estudis de Dani Cardona. Era també el primer
disc amb Mushroom Pillow, després d'una llarga relació amb Grabaciones en
el Mar. I el salt qualitatiu es va notar. En tots els sentits. Cançons vibrants,
en les que se citaven l'angúnia, el desig i les ganes d'encetar una nova etapa,
com "Scandinavia", "Agujeros negros", "Nunca ganaremos el mundial", "El eje
del mal" o "Van a por nosotros", clàssiques del seu repertori, són la prova que
l'aventura nord-americana va ser tot un encert. També la rotunda "Los últimos
románticos", que el tancava amb un desenvolupament de guitarres sensacional. El seu treball més rocós, un dels més sòlids, sense dubtes.

Disc de maduresa plena. De vitalitat. De primavera recentment estrenada.
De no tindre por a experimentar, a decantar-se per diferents versions de si mateixos: escolten la molt ballable “De cine”, des de llavors un dels punts àlgids
dels seus concerts, o “Si tú te vas”, en la qual Jorge Martí aborda un registre
gairebé de crooner, acostant-se a una cançó melòdica sui generis (potser baix
l’ombra de la tradició dels grans vocalistes valencians del setanta?). Sintetitzadors cridaners i guitarres, tant elèctriques com acústiques, conviuen amb
naturalitat en un altre treball gravat lluny de casa, als mítics estudis Rockfield
de Gal·les, de nou amb Santi Garcia. Es noten les fílies, és clar, però sempre
alimentant un discurs molt propi, al qual saben conduir allà on volen: The
Smiths en “No quiero ser como tú”, R.E.M. en “En busca del tiempo perdido” o
New Order i The Cure en “Quedas tú” són influències ben raonables.

ESPECIAL

#2 Nuevos tiempos
(Mushroom Pillow, 2005)
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#5 Largometraje
(Grabaciones en el Mar, 1999)

Anècdota personal: vaig coincidir – per una absoluta casualitat – amb Jorge Martí un dia de principis
de 2001, en un viatge en autobús des de València cap a Madrid. Ella anava per feina, crec, arranjant els
últims serrells del disc que a punt estava de traure amb el seu grup. Avançant promoció, crec. Servidor
anava, com cada dilluns de la primera meitat d'aquell any, a les classes d'un postgrau de periodisme
digital que encara dubte si em va ser de gran utilitat. Estàvem asseguts un al costat de l'altre. Ens va
tocar així. Va ser la primera vegada que teníem l'oportunitat de parlar, i Jorge va tindre el detall de deixar-me escoltar al meu discman Radio ja complet, dies abans de ser publicat. Ell estava orgullós, clar.
Com sempre cada volta que acaba un disc. I tenia raons per a estar-lo. No vaig tardar massa en comprovar-ho. Només bastava una primera oïda a les seues onze cançons. Li vaig comentar que em feia gràcia
la referència als Migala en eixe "lo que duele un verano" d'"Un dia perfecto", amb el seu gran crescendo.
"Los veranos no duelen, duelen otras cosas", em va dir. I que m'havia sobtat la contundència guitarrera
de "Canción de amor definitiva". Crec que va ser un gran pas endavant per a ells, farcit de cançons notables i obert a registres fins aleshores inèdits per a LHR: "Universal", "El hombre del espacio interior", "Un
final feliz", "Lo mejor que me ha pasado" i eixa bonica cançó de bressol final en valencià que és "Bona
nit" sonen encara amb la mateixa frescor que aquell dia en què vaig tindre la sort d'escoltar-les gairebé
abans que ningú fora del seu cercle més pròxim.

Era el seu moment. Potser no per a ser eixe ingrés en el mainstream que alguns
els auguraven (hi havia qui pensava que si La Oreja de Van Gogh podien regnar
a les llistes, ells també podien ser la nova sensació pop, igual que Astrud podien
ser els nous Mecano: no sabíem que fenòmens com el de Dover són difícilment
reeditables), però sí per a un punt d’inflexió pel que fa a popularitat. De fet, havien
tocat per primera vegada a l’escenari gran del FIB un any abans, compartint cartell i
grans caràcters amb PJ Harvey, Sonic Youth, Tindersticks i Yo La Tengo. I en certa
manera, ho va ser, tot i que sense fregar cap quimera. La culpa la tenia, sobretot,
“Crónico”, una cançó que combinava vigor guitarrístic amb una tornada enganxosíssima, potser el seu primer gran hit en l’àmbit alternatiu. Peró n’hi havia molt més: la
intrepidessa de “Largometraje”, el lirisme de “23” i “Eurovisión”, el gest de complicitat amb Pulp en “Lola 2000” o amb l'emblemàtica discoteca Espiral de L’Eliana
en la cançó del mateix nom, amb reminiscències de l’indie britànic dels huitanta i
noranta… creixien i progressaven més que adequadament, conscients que cada
estrofa, cada cançó, cada melodia, eren els fonaments que contribuirien a edificar
una carrera de tan llarg recorregut, constant i sempre mirant cap endavant.
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#4 Radio
(Grabaciones en el Mar/Astro, 2001)

KiWiS "

Volíem que la base
de les nostres cançons
fos el pop i
el so lluminós"

TOT AL NOU
Quatre cares
conegudes de
l’escena musical
underground
barcelonina s’ajunten
per formar un dels
grups de pop més
additiu i excitant dels
darrers anys. Es diuen
Kiwis i presenten el
lluminós debut Vida
Exterior, pura teràpia
de xoc en temps
de pandèmia.
És un matí de dissabte pandèmic de desembre, ennuvolat i
mandrós, i em trobo amb els
Kiwis, que els he citat al Parc
de la Ciutadella. La idea és fer
primer una assilvestrada sessió de fotos al pati de l'Hivernacle que, és clar, està xapat.
Les farem al davant de l'Umbracle, que, òbviament, també
està tancat. He quedat amb
els quatre per parlar del seu
recent disc de debut, l'exuberant Vida Exterior. Marc Andreu ha tocat en un munt de
grups, amb els enyorats Veracruz o amb el seu projecte
Senderos, que encara remena.
Inés Martínez de Albornoz,
a Donosti, en un altre munt
de grups de hardcore o punk
com Las Perras del Infierno,
o amb La Célula Durmiente, ja
a Barcelona. La veu de la Inés,
deixeu-m'ho dir, és pura mel,
i amb Kiwis la podem gaudir
en tota la seva esplendor en
un nou registre, definitivament
pop. Marta Millet, tocava amb
Las Dolores o Parlament, el
primer grup del Jordi Garrigós, esmunyedís periodista
cultural que va agafar una
guitarra per primera vegada

ben passada la trentena. "Jo
no havia tocat mai en un grup,
ni m'havia dedicat a la música
o a aprendre cap instrument.
Fins que, amb trenta-sis anys,
decideixo posar-me a aprendre a tocar la guitarra i aprenc,
literalment, quatre acords... I
acabo formant el grup Parlament, amb un amic, a on acaben entrant la Marta (Millet) i
la Inés. Aquest grup va tenir
un recorregut molt curt es va
acabar. Amb el Marc, tot i que
no ho havíem parlat mai, teníem ganes de fer alguna cosa
junts quasi des que ens vam
conèixer. I vam formar Kiwis,
el 2016. Va sortir tot molt sol",
ens descobreix el Jordi per tot
seguit ser en Marc qui lipren el
relleu de la història: "Jo estava
tocant en un grup en aquell
moment, Halcón, amb el Beto
de Veracruz, el Carloto de Me
and The Bees i Cristian Pallejà
de Nisei, que no acabava d'engegar, i estàvem compartint
local d'assaig amb Parlament,
que volien seguir tocant junts.
I, molt espontàniament, vam
parlar de fer un grup nou, des
de zero".
Confesen que tenien diverses idees al cap... "Jo tenia
algunes cançons en ment que
volia acabar de compondre i
aquest grup era un filó per a
poder fer-lo", recorda la Inés.
"He estat en diversos grups
on he participat en la composició de les cançons, però feia
temps que no tenia un grup
on fos compositora, aportant
les meves pròpies cançons. A
més, em va enxampar en un
moment molt creatiu. Però
crec que va ser una cosa bastant general, tots estàvem en
aquest punt i amb moltes ganes". Com el kiwi, el simpàtic

Text: Luis Costa
Foto: Mariano Herrera
i intens fruit, els components
d'aquest grup s'assemblen
molt, sí, però cadascú te un
tarannà i un gust particulars.
El punt de trobada, després
d'anys sacsejant la coctelera
d'influències i filies, seria el
POP, així, en majúscules. I,
més que tenir en ment com
volien sonar, el que tenien
clar és a què no volien sonar:
"punk, hardcore o pop-rock
introspectiu dels noranta està
clar que no. Volíem que la
base de les nostres cançons
fos el pop i el so lluminós",
sentencia el Marc, que està
fent un esforç encomiable per
respondre amb empenta a les
meves preguntes de manual.
T'entenc perfectament, estimat, però ara és el que toca.
Volem saber-ho tot.
Aquesta entretinguda i
imprevisible pandèmia, amb
constants girs de guió, ha
volgut que aquest disc, tot i
estar gravat dos anys enrere,
veiés la llum exterior el passat
mes de novembre sota el
segell compartit de les discogràfiques Snap! Clap! Club i
Discos de las Antípodas. Ens
ho explica la Marta: "Vam fer
una aturada pel naixement de
la segona filla de la Inés, que
va ser previ al confinament.
Aleshores, vam tenir un any
pràcticament aturat. Perquè
el disc es va gravar entre la
primavera i l'estiu del 2019, i
ja se'ns va ajuntar amb el confinament. Després, quan hem
quedat, sí que hem fet alguna
que altra cançó, però ens hem

vist poc al local, per tot el que
ha passat". Un disc lluminós
que s'obre amb "La llum",
cançó de títol idiosincràtic i
revelador que enceta aquest
primer treball llarg de Kiwis.
Arriba en el millor moment
per il·luminar aquests temps,
foscos i grisos. Em pregunto
si, ara que el disc ja volta, els
serà complicat tornar al punt
d'entusiasme d'on surten
aquestes cançons... "Jo crec
que no serà gens difícil tornar
a on érem... És que, a veure...
No hem passat una guerra...
Hem tingut una aturada d'un
any, però tampoc és que les
coses ens hagin canviat tan
interiorment per deixar de ser
el que érem musicalment",
apunta el Marc, que segueix
vibrant amb l'entrevista
aquesta.
Finalment, després que els
Kiwis em parlin de la imminent
reedició del disc, que es va
esgotar en... ¡40 hores, oju! i
de les ganes boges de presentar el disc com cal, fent "un
fiestón" (sentencia la Inés),
el Marc se sincera i em diu
que les entrevistes amb grups
l'avorreixen sobiranament, tant
llegir-les com contestar-les.
Em comenta que sempre es
fan les mateixes preguntes i
que ell preferiria parlar d'altres
coses... De la vida... Dissertacions de bar entre canyes, vaja.
Fet, Marc. Mira, la pròxima
quedem a una bodega directament, i no portaré preguntes
rumiades, només ganes de
compartir vida exterior.

Clica aquí i
escolta el disc

STAY
HOMAS
TOT AL NOU
Un dia de riures a
l’inici del confinament,
Stay Homas (Klaus,
Rai i Guillem) van
començar a tocar una
cançó xampurrejant
el portuguès en una
terrassa. Es van fer
virals. Des de llavors
no han parat. Aquest
11 de desembre
passat han publicat
el seu primer disc,
Agua (Sony 2020).

Sou un grup sorgit del confinament, va ser només l’avorriment o per altres raons?
Klaus Stroink: Sí, bàsicament
va sortir de l’avorriment.
Rai Benet: I de les cerveses...
K.S.: I de les cerveses d’aquell
dia que en vam fer una gran
compra, estàvem a la terrassa,
molts riures, en Rai va començar a tocar una bossa nova
amb la guitarra, i sense saber
portuguès vam dir d’inventar-nos una cançó amb aquest
idioma. I d’aquesta cançó
va venir una altra i una altra.
Era una manera de combatre
l’avorriment, un problema
menor comparat amb les
persones que tenien una feina
essencial on anar. Vam descobrir una manera de treballar
junts que no havíem fet mai i
va ser divertit.
I com s’arriba d’un terrat a fer
la banda sonora d’una pel·
lícula?
Guillem Boltó: Doncs com
la majoria de coses que han
passat en aquest projecte,
d’una manera surrealista, inesperada...

R.B.: Sense sentit.
G.B.: Estàvem al nostre món,
ens truca el Dani de la Orden,
que tenim amics en comú,
dient que estava fent una
pel·lícula i que li agradaria
comptar amb nosaltres per la
banda sonora. Ens va deixar
atordits, pensar d’entrada que
ens venia molt gran, i a la vegada ens va motivar molt, tot
dient fem una cançó més. Ens
va fer referències com "With a
Little Help From My Friends"
de Joe Cocker, un llistó molt
alt. Vam acabar fent una altra
cosa que no tenia res a veure,
mantenint d’alguna manera
el toc èpic i fent una mica el
mateix viatge de l’argument
de la pel·lícula.
K.S: A ell li va agradar molt.
I d’una pel·lícula a què Michael
Bublé us faci una versió d’una
cançó: "Gotta Be Patient".
R.B.: Sí, va ser molt tronat,
com tot el demès. Ell va
compartir a les xarxes que
li agradava molt el tema,
nosaltres li vam contestar. Va
ser en Klaus escrivint-li “Hey
Michael... “ i ell ens va posar
un m’agrada i ja està. I un
temps després, el seu equip
va contactar amb nosaltres
dient que volien fer una versió
de la cançó per una gala
benefica a Canada. Vam dir
que sí i un dia, de sobte, surt
la notícia. Vam veure el vídeo i
vam al·lucinar, però no durant
molt de temps, perquè havíem
de fer un tema amb Manu
Chao i ens havíem de focalitzar. Com tot el bo que ens
han anat passant, no ho hem
pogut assimilar gaire.
Sou un grup que veniu d’altres formacions, com us ho
combineu ara?
G.B.: Està difícil, ja que l’atenció en els darrers mesos s’ha

Text: Joan Vendrell Gannau
Foto: Jaume Olsen

decantat cap aquest projecte,
però tal com està el tema de
concerts actualment, si tot
segueix igual, podrem compaginar els calendaris. De tota
manera, els dos grups, tant
Buhos com Doctor Prats, ens
han donat cent per cent de
suport i estan contents que
ens estiguin sortint les coses
en aquesta magnitud.
Ja teniu una gira prevista, tot
venut els primers concerts,
es va planificar expressament
lluny per la COVID?
R.B.: Sí, clar, ho vam pensar a
l’estiu, però la previsió no se
sap. L’únic que podem fer és
anar a intentar-ho. El que sí

que farem és no deixar tirada
la gent que hagi comprat les
entrades. Si cal fafem una altra
cosa, la que faci falta, quan es
pugui.
Entrant en els temes, el single "Let It out" té molt bones
vibres. Vaja, que pinta a hit
d'estiu
K.S: Això ens ho diuen molt,
però ningú ens ha trucat. És
una cançó festiva, major i no
gaire enrevessada en l'àmbit
harmònic. I a nivell lletra, intenta parlar d’aquest dol que pot
viure una persona i a qui li dius
deixa-ho anar, plora el que faci
falta i anem de festa.

"

Ens centrem en l’ara,
després ja veurem
què passarà"

Els temes del disc van sortir
també durant el confinament?
G.B.: Vam fer una quedada a
l’agost, per fer temes nous,
per no tenir només coses de
la terrassa reciclades. Van
ser deu temes nous, quedant
cinc, i algun altre que ens va
venir després. Ens va quedar
bastant equilibrat tot. També
va ser inesperat que en poc
temps ens sortissin sis idees
noves. Suposo que va ser
perquè no teníem la pressió,
ja que ja teníem 30 temes per
triar.
I això d'Agua... per què?
R.B.: Quan estàvem a la
terrassa, fèiem molt el crit

d’agua. És una expressió que
es fa servir molt a la música llatina quan alguna cosa
agrada molt. Vam pensar que
era una manera molt maca de
fer-ne un homenatge.
Com han estat les col·
laboracions?
R.B.: Amb el PJ vam fer un
tema de reggaeton, cosa que
no havíem fet fins ara. Ell té
molt de flow. Treballant ell en
un hospital, després del torn,
vam gravar tota la nit el tema,
per tornar ell a treballar. I
amb el videoclip igual, només
dues hores lliures que tenia
en dues setmanes. Estem
molt agraïts.

Una de les vostres marques
és la barreja d’idiomes.
G.B.: Penso que és una manera de no tenir pèls a la llengua. Ens intentàvem adaptar
al màxim a què estàvem fent:
si fas un soul, potser sona
millor en anglès, o usar el català perquè ens agraden unes
paraules per la seva fonètica i
sonoritat en cantar.
R.B.: El que teníem clar és
que volíem fer barreja d’idiomes, ens falta l’alemany,
l’italià... Algun dia!
Quin creieu que ha estat el
secret del vostre l’èxit?
K.S: La veritat és que no ho
hem pensat gaire i sempre

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

que ho hem intentat fer, no
ens hem sortit. Suposo que,
a part que estar a casa per
la COVID, s’escolta més les
cançons, també deu sobtar
que en un món de la perfecció sonora, surtin uns a una
terrassa, tocant amb un cub
i ho pengin a les xarxes. I a
més afegint les col·laboracions en línia, que la gent ja les
esperava.
Quin és l’horitzó d’Stay Homas?
R.B.: Amb tanta feina i tot
tan ràpid, no tenim temps de
pensar-ho. Ens ho passem bé,
ens centrem en l’ara, després
ja veurem què passarà .

28

AMADEU
CASAS

29

Missatger
del blues

En l'ocàs d'un any tan fosc i feixuc
com el 2020, ens deixava Amadeu
Casas. Músic extraordinari, artista
total; el guitarrista barceloní va ser
puntal i referent de l'escena blues
del país. Recordem la trajectòria
del gran apòstol nostrat de la música
del lament i l'ànima.
ESPECIAL

Text: Guillem Vidal
Fotos: Jordi Vidal Sabata
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Guitarrista estratosfèric,
Amadeu Casas
va apuntalar l'escena
del blues a Barcelona

No, no era cap episodi de final de temporada de la sèrie Treme.
El que feien tots aquells músics que, el passat dia 29, al més
pur estil Nova Orleans, sortien del tanatori de Sancho de Ávila
amb saxos, trompetes i guitarres era acomiadar un dels qui més
mereixeria la consideració de ser el big chief del blues a Catalunya: Amadeu Casas, que havia mort d’una llarga malaltia el dia
de Sant Esteve als 66 anys. L’impacte que, tres dies abans, havia
tingut la notícia, recollida pràcticament per tots els mitjans i amb
nombrosíssimes mostres de condols a les xarxes socials, podia
ser útil per mesurar la rellevància d’aquest guitarrista estratosfèric en una escena, la del blues a Barcelona, que ell, a finals
dels anys 80, i amb projectes com ara Blues Messengers, Blues
Reunion i Harmónica Zúmel Blues Band, havia contribuït, sens
dubte, a apuntalar.
Ras i curt: bona part del més rellevant que ha passat en el
blues fet a Catalunya els darrers trenta-cinc anys ha tingut Amadeu Casas en un paper central o, d’una manera o altra, al seu
voltant. Des d’aquells grups que, entre finals dels 80 i els anys
90 del segle passat, protagonitzaven incendiàries vetllades bluesy a La Cova del Drac i La Boîte, fins a Tandoori LeNoir (tot un
referent de la banda sonora de la Barcelona de començaments
de segle) o el trio que, amb l’harmonicista Joan Pau Cumellas,
va compartir els darrers quinze anys amb el bluesman major de
Catalunya: Quico Pi de la Serra, sinònim, com es pot comprovar en exquisideses com Quicolabora (Temps Record, 2011) o
en cadascun dels nombrosos concerts que van oferir plegats
(un dels últims, el gener de l’any passat al Barnasants, publicat
fa poques setmanes en disc), de classe, pulcritud, contenció i
saviesa musical. Un jove Amadeu Casas havia quedat meravellat
amb Pi de la Serra quan el va sentir parlar de bottlenecks i Big
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Bill Broonzy en un dels recitals de Corpus que el cantautor va
oferir l’any 1979 al Romea amb Maria del Mar Bonet i, dècades
més tard, com sempre deia d’ell amb orgull i naturalitat Pi de la
Serra, va convertir-se en el seu "germà".
Casas, llicenciat en Belles Arts, i amb una passió per la
il·lustració, la pintura o el cartellisme equiparable només a la
que sentia pels anomenats tres kings del blues: Albert, Freddie
i B.B., a qui, en morir, va dedicar el que haurà estat el seu últim
disc: The King is Gone (Temps Record, 2016), va forjar una carrera amb múltiples facetes: la de guitarrista expansiu i espectacular influït per bèsties del blues com Stevie Ray Vaughan o
Eric Clapton (per Amadeu Casas, l’autor de "Layla" era, tal com
predicaven aquelles pintades en les parets de Londres als 60,
tot un Déu); la d’acompanyant amb sensibilitats acústiques (qui
va poder veure un dels seus concerts a duo amb Myriam Swanson possiblement no els haurà oblidat); la de sideman perfecte
(quin saber estar, disculpin la insistència, quan se’l veia actuar
amb Pi de la Serra!); la de virtuós del dobro, instrument amb
què era capaç de fer les mil filigranes; la de músic, sovint en un
terreny pròxim al dels cantautors, amb una carrera també com a
solista que inclou curiositats com Lo Gaiter de la Muga (Temps
Record, 2013), a partir de la poesia de Carles Fages de Climent;
la de divulgador, com ho posen en relleu les seves conferències, en biblioteques o escoles, que Amadeu Casas feia sobre els
orígens d’aquesta música que tant estimava del Mississipí; i, fins
i tot, la d’il·lustrador, que es pot degustar, per exemple, en la
portada de l’últim disc d’estudi de Pi de la Serra -Dues Tasses
(Temps Record, 2015)-, que Casas també va produir; o en els
receptaris de la Filomena, fets conjuntament amb la seva dona,
la psicopedagoga Josefina Llargués, per a l’Editorial Cossetània
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Tothom que, a Barcelona,
volia aprendre a tocar blues
anava a veure els Blues
Messengers d'Amadeu Casas

i reconeguts en els Gourmand Cookbook Awards. Per damunt de
tot, però, Amadeu Casas, com en deixarà constància tothom qui,
amb més o menys mesura, el va tractar, era un bon tipus, caram.
Només cal moure’s una estona per Facebook, com dèiem abans,
i fer un repàs de tots els elogis que, en l’ocàs d’aquest feixuc any
2020, se li van dedicar. Veure’l, en un dels moments de Barna
Blues, un documental de José Luís Martín que, l’any 2013, feia
el meritori esforç de reconstruir la història del blues a Barcelona,
esgrimir que un blanc com ell, nascut a Barcelona i que parlava
català, poca cosa podia aportar al que significava el blues, diu
molt del tarannà d’Amadeu Casas.
Per aprofundir en la figura d’aquest bluesman de l’Eixample,
però, cal pentinar-se una mica, arreplegar de l’armari les nostres millors camises (tot i que costarà que estiguin a l’alçada
de les que sovint lluïa ell), calçar-nos les bótes i viatjar trenta-imolts anys enrere fins arribar, enfilant l’anomenat Tuset Street,
a La Cova del Drac. Es fa difícil parlar fins aleshores de blues a
Catalunya més enllà d’un terreny anecdòtic abans d’aquell big
bang a La Cova del Drac. Sí, Pi de la Serra feia dècades que
reivindicava Big Bill Broonzy i, des de Mallorca, Guillem d’Efak,
també durant els anys 60, cantava "Blues en sol". Correcte, Toti
Soler havia passat nits senceres fent intenses jams a La Floresta amb ni més ni menys que amb Taj Mahal. Cert, grups de l’era
progressiva com Màquina! i Secta Sònica tenien en el blues com
a ingredient dels seus plats. Entesos, als escenaris de Barcelona
s’hi havia pogut veure desfilar llegendes com Hound Dog Taylor,
B.B.King i Muddy Waters. Però no va ser fins a La Cova del
Drac quan, per primera vegada, van aparèixer a Catalunya grups
fent exclusivament blues. Allà, entre d’altres, hi havia August
Tharrats, Big Mama, Vicente Zúmel, Dani Nel·lo, Riqui Sabatés,
Ricky Gil, Caspar St.Charles... i, naturalment, Amadeu Casas,

que esdevindria un dels pilars de The Blues Messengers, amb
cua al carrer per veure’ls i joves músics palplantats a primera
fila -primer a La Cova del Drac i, després, fitxats hàbilment per
l’empresari Joan Mas, a La Boîte- amb, pràcticament, una llibreta
i un llapis a les mans. "Tothom que, a Barcelona, volia aprendre
a tocar blues anava a veure els Blues Messengers", recorda el
fotògraf, i empedreït bluesaire Jordi Vidal, autor de les imatges
que il·lustren aquest article i rostre habitual d’aquelles nits. "Qui
estudiava piano no treia els ulls del que feia l’August [Tharrats],
i qui estudiava guitarra es fixava en tot moment en allò que feia
l’Amadeu".
Escoltar Amadeu Casas, temps després, enumerar tots els
bluesmen nord-americans amb qui va poder tocar aquells anys
posa de manifest la confiança que generava el guitarrista, que, en
aquell període, més enllà de l’escenari, havia deixat constància del
seu art en discos emblemàtics del blues a Catalunya com Blues,
Blues, Blues, amb Big Mama & The Blues Messengers (Discmedi,
1993) o El Blues de la inflació (Discmedi, 1994), amb una de les
poques cançons, assegurava Casas, en què el català havia funcionat plenament com a llengua vehicular del blues: "Johnny, Jim o
Jack". Les figures, com dèiem, amb qui Amadeu Casas va poder
tocar en aquells anys (o les figures del blues, coi, que van tenir
l’honor, també, de poder tocar amb Amadeu Casas) en són unes
quantes: Johnny Mars, Guitar Crusher, Joe "Guitar" Hughes,
Smokey Wilson, Mitch Woods, Hook Herrera i Long John Hunter,
Louisiana Red... Amb moltes d’elles, com diu aquell tòpic del rock
al que s’invoca cada cop que mor algú, Amadeu Casas deu estar
fent ara una jam. Discret, elegant, precís i observant de reüll el
que, aquí baix, fa la seva filla guitarrista Etxart o, també, una extensa -ara sí- legió de formacions catalanes de blues que, de ben
segur, no farien el que fan a la ciutat sense el seu llegat.
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Flors que hi foren
The Indian Runner
2020
[Paraula i música]

Cercant per Internet, i la xarxa de xarxes mai no enganya,
diuen les biografies publicades que Maria Cabrera és poeta i
professora associada a la Universitat de Barcelona, on imparteix classes de Filologia catalana. Apunts vitals d'aquesta
dona lletraferida nascuda a Girona que també revelen que
va debutar en el món literari amb Jonàs (Galerada, 2004),
poemari amb el qual va guanyar el premi Amadeu Oller per a
textos de joves poetes inèdits. No és l'únic honor que ha rebut
al llarg dels anys. En alguna prestatgeria de casa seva també
deu reposar el Premi Carles Riba que li va ser concedit pel
poema en prosa La ciutat cansada (Proa, 2017).
La vinculació de Maria Cabrera amb la música també
és estreta i certament fascinant. Artistes com Manel, Sílvia
Pérez Cruz, Bikimel i Miss Carrussell amb Clara Peya & Judit
Neddermann han musicat alguns dels seus versos. Millor encara, la mateixa Maria Cabrera és l'element rapsode del grup
El pèsol feréstec, una mena d'equip d'estrelles del nostre
entramat cultural més o menys alternatiu on també figuren
Marià Codina (bateria), Joana Gomila (baix), Gerard Segura
(veu i guitarra) i Carlota Serrahima (veu). Experiències i vivències davant d'un micro que ara amplia amb Vladivostok, el
projecte que comparteix amb la pianista Irene Fontdevila. Una
aventura poeticomusical amb la qual acaben de debutar de
llarg amb la publicació de Flors que hi foren, disc en el qual,
la Maria i la Irene han comptat amb la complicitat dels Vàlius
(companys de segell discogràfic i principal vehicle d'expressió
sònica del pèsol Gerard Segura).
Experiència que ha anat creixent en diversos festivals
literaris, Vladivostok -nom que remet a la ciutat on satura el
llegendari tren transsiberià després de creuar la gèlida estepa
russa- acaba per prendre forma en un treball fonogràfic que
manlleva el seu títol del poema "Clara nit", del llibre Absència,
de Josep Carner, i que recull set composicions que musiquen
versos inspirats en La matinada clara (Accent editorial, 2009) i
La ciutat cansada (Proa, 2017) de Cabrera.
Experimentant amb els postulats de l'spoken word i la
poetry slam, formes expressives encara poc freqüentades
pels nostres rimadors, Flors que hi foren és un treball superlatiu que s'inicia de forma emotiva i fins i tot amable per anar
guanyant en intensitat i agressivitat i cloure amb l'abisme sensorial "La meva fi serà un vers redemptor" i la fosca teranyina
de mots, feridora esgarrapada a la consciència que és "Apocalypse Now".
Poc més d'un quart d'hora amb el captivador recitar de Cabrera dansant sobre el subtil piano de Fontdevila i situar-se
en algun indret indesxifrable entre Nick Cave i Kae Tempest.
Crema Troia!

Ciclogénesis
explosiva
CÁNDIDA
Malatesta Records
2020

Cándida fa ja uns anys que
transiten com un dels objectes no identificats més
inclassificables no ja de la
música que es fa a València,
sinó a tota la península, i este
cinqué àlbum contribueix,
encara més, a multiplicar
el seu eclecticisme. Només
així és com es pot entendre i
gaudir d’una proposta que fa
honor a la paraula mestissa,
plantejada lluny de la manera
tòpica en què sovint s’entén
per ací. A més, està proveït
d’una lírica molt evocadora.
Un melting pot sonor que no
entén de límits
Carlos Pérez de Ziriza

[Eclecticisme llevantí]

Pisto
EDU RUINAS
La Servidumbre
2020
[Punk ruïnós]

La mala notícia és que Las
Ruinas s'han separat. La bona,
el naixement de Robot Emilio,
artefacte musical de l'Edu
Ruinas i Carlos Leoz (Me and
The Bees), i el projecte en
solitari del mateix Edu, que
ens descobreix amb aquest
Pisto. Títol més que encertat
per aquesta barreja de punk,
gratage, pop, hardcore, hip
hop mutant, chumba-chumba
i heavy de garrafa, al més pur
estil ruïnós. S'obre amb el hit
garatge-punk "Joan Peligro",
amb riff heavy patillero, que
ja és banda sonora 2021, com
"Intenso" o "Todo me pasa
tarde".
Luis Costa

Cinematic
DANIEL
LUMBRERAS

Hidden Track
2020

[Folk amb veu pròpia]

El rumor eterno
de la autopista
FLAMARADAS

El Genio Equivocado
2020
[Indie folk d'extraradi]

Potser no caldria recordar que
Daniel Lumbreras abans era
pintor però es va cansar de
fer quadres. I que quan els va
acabar tots, es va llençar a tocar pels bars del barri de Gràcia... Potser tampoc no caldria
dir que ell no canta en cap
idioma, que inventa fonemes
i un vocabulari propi, i que la
seva veu, en realitat, és l’únic
instrument que acompanya la
seva guitarra. Que el seu folk
pop, per moments recordant a
Bon Iver, ens porta al Brasil, a
l’Àfrica o al mon àrab. Potser
no cal dir que és enorme, però
s’ha de dir, alt i clar.
Luis Costa

El grup barcelonès Flamaradas torna a portar-nos amb el
seu quart disc, El rumor eterno
de la autopista, al paisatge
d'una perifèria en la qual conviuen la calma dels horts amb
el soroll de l'A-2. La de Daniel
Magallón i companyia és una
música popular dels marges:
les seves cançons sonen senzilles i també solemnes, estan
plenes d’imatges poètiques i
d'un nervi elegant. Un magnífic
àlbum de folk, aquest cop, en
algun moment, més a prop del
rock però sempre sorprenent.
Víctor F. Clares
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Cancionero
GONZALO
DEL VAL
Fresh Sound
2020
[Jazz en versió pròpia]

Bateria de tempo sedós, és
escoltar les creacions de Gonzalo del Val i que la ment ens
transporti fins a les voreres
d'aquell Manhattan dibuixat a
les pel·lícules de Woody Allen.
Acompanyat d'un dream team
configurat per Benet Palet a
la trompeta, Marco Mezquida
al piano i David Mengual al
baix; Del Val versiona aquí
a lluminàries com Ornette
Coleman, Keith Jarrett, Steve
Swallow o Irving Berlin. Una
obra de notable altíssim que
es tanca amb la col·laboració
estel·lar d'Albert Pla posant
veu a la revisió de "Que nadie
sepa mi sufrir".
David Simon

Superficial
MARCEL PUJOLS
CODONA
Boira Discos
2020

[Destartalat folk burkanià]

Diuen que Power Burkas,
una de les formacions més
excitants que podem trobar
a l'imaginari sonor nostrat, ja
han acabat de gravar el seu
nou disc. Diuen, diuen, diuen...
però l'únic que sabem del tot
cert, és que el seu principal
motor creatiu, el cantant i
baixista Marcel Pujols Codina,
es despenja en solitari amb un
EP, Superficial, que encapsula
tot els seu destartalat virtuosisme creatiu. Tres temes de
dolç antifolk i punk acústic
vigatà, com un Pau Riba amb
casa a Seattle, i una versió
del "Time" (aquí "Temps") de
Richard Hell.
Oriol Rodríguez

Maria del Mar
Bonet amb
Borja Penalba
MARIA DEL MAR
BONET

9, 10, 11 i 12 de setembre de
2020. Teatre Micalet, València. Maria del Mar Bonet i
Borja Penalba. Durant aquestes dates i en aquest mític
escenari, la cantautora de
Palma i el guitarrista valencià han volgut enregistrar el
seu últim disc, en directe i
repassant la llarga carrera de
Bonet. 13 temes cantats per
Maria del Mar Bonet, cantats
a dues veus i també només
per Penalba, com el cas de
“Jo d’aquesta cançó en dic
Ripoll”, un poema de Pere
Quart que l’autor li va regalar
a Bonet, inèdit fins ara.
Àlex Carmona

Changes
SANTI
DE LA RUBIA
Fresh Sound
2020

Changes és el darrer treball
del saxo valencià Santi de la
Rubia. Enregistrat al Jazzcampus de Basilea, Suïssa,
a inicis del mes de juliol ha
estat publicat sota el paraigua del segell Fresh Sound.
De la Rubia explota el seu so
rodejat en aquesta ocasió de
la mà de Vinícius Gomes a la
guitarra, Doug Weiss al baix i
Jorge Rossy a la bateria. Un
treball de nou peces i quaranta-sis minuts, on destaca la
creació "Black Forest", tema
que és tota una declaració
d'intencions que dona sentit
global el treball.
Joel Codina

[Ecojazz de proximitat]

Discmedi
2020
[Nova Cançó en parella]

Suau
RED PÈRILL
Autoeditat
2020
[Urbanisme igualadí]

Canta Red Pèrill que qualsevol nit pot sortir el flow.
És probable, però la cosa es
complica ara que el músic
igualadí amenaça amb deixar
la música, si més no com a
intèrpret: diu que potser es
decideix per produir a d'altres artistes. Evidentment, és
lliure de fer el que vugui, però
seria una llàstima perdre a
un creadorque, com torna a
demostrar en aquest Suau, EP
de tres temes que ressonen
a R&B ultra atractiu, funk infecciós, hip hop lasciu, urbana
nostrada..., és un vers lliure
dins la nostra cosmologia
sònica. Marxa però torna!
Oriol Rodríguez

Identities
MARTÍN DÍAZ
Fresh Sound
2020
[Jazz identitari]

Amb la complicitat de la discogràfica Fresh Sound, el saxofonista Martín Díaz ha publicat
el seu primer treball, Identities,
debut reconegut, atenció, amb
un Downbeat, els prestigiosos
premis atorgats per l'homònima revista americana. Un disc
enregistrat al Conservatori
d'Amsterdam, nexe d'unió del
músic barcelonès amb la resta
de la seva banda, i la participació especial de Martí MItjavila
al clarinet. Quarant-dos minuts
de música d'alta volada per
descobrir-nos una de les grans
promeses del nostre jazz.
Joel Codina

Suenyos Garau
SUENYOS GARAU
Bubota Records
2020
[Antifolk de migdiada]

Una versió de Chris Cohen,
una cançó inspirada en l’”All
I Have to Do Is Dream" dels
Everly Brothers, una autoversió de “Tira-Tira” o un interludi
d’un minut de pasdoble que
sembla gravat des del lavabo
del teatre on s’està interpretant. Aquest compendi i altres
deliris formen el disc homònim de Suenyos Garau (alter
ego d'Àngel Garau, bateria de
Da Souza). Ho diu ell mateix
en les instruccions de com
escoltar el disc: “després de
dinar, ben entabanat i enlluernat pel sol i amb el xubec conquerint cada racó del teu cos”.
Cafè per els molt cafeters.
Marc Ferrer

Mateuma
TEUMA THUG
Satelite K
2020
[Panw a soles]

La PAWN GANG és tota una
institució, per erigir-se en els
pioners del trap en català.
Però el títol pesa i Teuma
Thug és potser l’integrant
amb més forma del grup.
Aquesta mixtape de 13 minuts
té la ràbia, l’imaginari lèxic i la
sonoritat bruta que caracteritza al grup barceloní, però amb
una evolució clara. Destaca en
aquest progrés la voluntat de
crear línies més melòdiques,
l’ús de l’anglès com a recurs
artístic o les sinergies amb
altres sonoritats de l’escena,
com ara, a “Slime” amb la
col·laboració de CuteMobb
Collective.
Marc Ferrer
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El trueno
que sigue
al rayo

Belushi

Rompan Todo
El geni
darrere
les Rayban
i el Fedora

Pedro José Mariblanca Corrales

L’ambiciosa
aposta per
la història
del rock
llatinoamericà

La Fonoteca, 2020

Ja fora perquè els llibres publicats fins ara tenien
un objecte més global que estrictament estatal, ja
fora perquè el seu radi d’acció es centrava en fenòmens més locals, encara no s’havia escrit un llibre
que abordara estrictament la història de la música
electrònica en l'àmbit estatal. Sí, els tres volums de
l’enciclopèdic Loops (2003 i 2018) de Javier Blánquez
miraven molt més enllà, i tant En éxtasis (2017) de
Joan Oleaque com ¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia (2016) o Balearic. Historia
oral de la cultura de club en Ibiza (2020), tots dos de
Luis Costa (el segon amb Christian Lens), es fixaven
en l’efervescència seminal de la costa valenciana i
eivissenca, que són, al cap i a la fi, dos dels punts de
partida per a este El trueno que sigue al rayo, recorregut per gairebé quatre dècades d’expansió de la
música electrònica a la península.
Curull de dades, reflexions d’alguns dels seus
protagonistes principals (periodistes, promotors, DJs)
i d’un detalladíssim repàs geogràfic per territoris: un
s’assabenta, per exemple, de particularitats com que
el bumping va ser l’estil predominant a les discoteques
basques o que el breakbeat gaudia d’un singular fervor
als clubs d’Andalusia. És a dir, que més enllà que a
València començara el clubbing tal com el coneixem,
quan la Ruta encara ni tan sols tenia nom, i al marge de que la febre s’expandira després a Catalunya,
accelerant els bpms i incendiant les discotequetes del
seu extraradi, hi ha tot un reguitzell de significacions
locals que evidencien que a cada zona es gaudia de la
música de ball d’una forma diferenciada.
És en el seu vessant sociològica a on més llueix el
treball de Mariblanca, abordant les implicacions del
fenomen i relacionant-les amb el seu context sociocultural, reivindicant respectabilitat per als clubbers
de tota mena i condició, sense classismes ni esnobisme... Un completíssim repàs a una forma de viure i
de sentir la música al nostre estat que, més que una
obra definitiva, s’intueix com a punt de partida per a
noves actualitzacions en un futur.

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

Sempre hi ha aquella sensació entre decebedora i
frustrant quan un artista que admires mor a causa dels
efectes de les drogues. Et queda aquell regust agre de
primer de ràbia que no ajuda a reconèixer tota la feina
feta abans.
Amy Winehouse, Jimmy Hendrix, Heath Ledger…
Tots ídols que la vida se’ls va escolar entre les mans
i l’espiral autodestructiva aturà en sec una creativitat
magnifica. John Belushi, malauradament, també pertany
a aquest club. El documental Belushi ret tribut a la seva
(grandiosa) genialitat.
El director R. J Cutler s’ajuda de tota la recopilació
visual i sonora que la vídua de John Belushi va reunir
un cop va morir, per crear una pel·lícula que ens mostra com l’ídol de culte es va crear i de pas, reconèixer
la gran tasca dels actors còmics i “impro” de tota una
època, els anys 1970, als Estats Units.
El documental fuig del morbo que podria suscitar
veure com John Belushi es va consumint a causa de
les pressions per ser perfecte, per encaixar, per triomfar. Contràriament, ens mostra una persona que es va
anar reinventant constantment i que, potser sí, la seva
creativitat era tan explosiva que al final no va acabar
de saber com dominar-la.
És molt agraït escoltar-ho de primera mà per totes
les persones que el van envoltar, el van recolzar (com
van poder) i el van gaudir com a amic, company o marit.
Escoltem a grans figures de la comèdia com Chevy
Chase, Harold Ramis, Carrie Fisher o el seu inseparable
Blues Brother Dan Aykroyd, analitzant com d’influent,
magnífic però també volàtil, va ser Belushi.
La sensibilitat encabida dins la radicalitat i la intensitat. Un combo que només els millors artistes saben
mostrar. Belushi era un d’ells.

Netflix destaca cada vegada més per la qualitat dels
seus documentals, i sinó mireu el que aconsegueix a
Rompan Todo: La historia del Rock en América Latina.
Amb només sis capítols, engloba gairebé totes les
bandes de rock més importants des dels inicis del rock
fins ara a Llatinoamèrica, relacionant-les entre elles i
amb el context sociopolític. Però un projecte d’aquesta
ambició no pot evitar tenir alguns defectes.
El primer que cal valorar és l’extens treball d’investigació per dur a terme aquesta docusèrie. D’una banda,
pel valor de les imatges d’arxiu que presenta. De l’altra,
pel gran nombre de fonts rellevants que s’entrellacen
com una sola veu narrativa en un excel·lent treball
d’edició i de la direcció de Picky Talarico, que havia
treballat amb músics que apareixen al documental, com
Julieta Venegas o Gustavo Cerati. Però d’entre totes
les veus, destaca la de Gustavo Santolalla que, com a
productor, busca fer de fil conductor de la història.
I, tot i això, la crítica que se li pot fer a Rompan
Todo és que el fil conductor podria ser més definit,
perquè és fàcil perdre’s entre tantes fonts que parlen de tants grups diferents, canviant d’un país a un
altre cada cinc minuts. En només sis capítols es volen
tocar tantes tecles que és impossible aprofundir en
cap d’elles. Potser hauria estat més senzill dedicar un
episodi a cada un dels països.
Se li ha criticat el fet que apareixen molts grups
que, com Maná, no són purament rock. En aquest cas,
però, discrepo. L’argument que precisament fa la docusèrie és la gran riquesa del rock a l’Amèrica Llatina
gràcies a la mescla de diferents influències i estils. I
és que Rompan Todo té l’ambició de fer-nos entendre
com s’interconnecta tot, i encara que això provoqui
problemes, és també la seva gran virtut.
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Text: Carlos Pérez de Ziriza
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Saga
Brian K. Vaughn
Fiona Staples

Epopeia a
les galàxies

Text: Ferran Baucells Pou
Recentment, Planeta ha editat el primer volum integral de SAGA, l'space opera de
Brian K. Vaughan i Fiona Staples que s'ha endut un munt de premis Eisner i que en
aquest moment es troba en stand by en la seva edició als Estats Units a través de
l'editorial Image, a l'espera que els autors decideixin reprendre-la.
Ens trobem davant d'un còmic que és una explosió de conceptes, personatges,
escenaris i situacions, que segur que entra molt bé a primera vista (pot haver-hi algun
personatge amb aspecte infantil però és una obra totalment per adults).
Brian K. Vaughn (Paper Girls, Y, The Last Man) el creador d'aquest univers, condueix amb molt d'encert la història que ens explica Hazel, filla dels personatges centrals
Alana i Marko, de races enfrontades en una guerra interplanetària. De la sorprenent
barreja de temàtiques que abraça la sèrie, la família i la lluita per aconseguir tirar-la
endavant constitueix l'element que fa avançar la història.
Al dibuix hi trobem Fiona Staples (Archie), que també s'encarrega del color i les
portades, i que fa un treball senzillament al·lucinant, pot ser que sembli que els fons
no estan molt elaborats, però hi ha tot allò que cal per secundar la narrativa i el
disseny dels personatges és perfecte, modern i adequat a l'aire fantàstic i oníric que
sobrevola la sèrie.
El ritme és de vertigen, el conflicte bèl·lic que origina la trobada dels pares de la
nostra protagonista no dóna treva i en aquest primer volum anirem coneixent els personatges principals, rics en matissos, que ens poden fer canviar l'opinió que en tenim
amb la seva evolució (a títol personal, em sembla impossible no rendir-se a personatges com la Gata de la mentida o el Robot aristòcrata IV).
Un consell: convé prendre-s'ho amb calma i anar gaudint de la història. Per aquest
motiu, sent un defensor del format grapa, trobo encertada la publicació integral per
aquesta sèrie, encara que no puguem disfrutar de les portades tal com mereixen.
Confesso que en una primera lectura no va ser fins a l'episodi 12 que el meu
cervell va fer clic i vaig saber que estava davant d'un còmic mereixedor de tots els
premis rebuts. Al final d'aquell episodi, ja estava totalment enganxat i ben enfocat
cap al clímax de la primera 'temporada' de la sèrie.
Així, puc dir que he fruït d'aquesta segona lectura, tot i saber ja el que venia, més
que la primera.
És recomanable llegir aquesta edició integral amb els primers 18 episodis i una
mida una mica més gran per gaudir millor del dibuix. Totes les famílies tenen la seva
epopeia i aquesta val la pena disfrutar-la des de l'inici o reinici..

De bolos
amb en
Maurici
P.C.P. i Makiladoras
20 de desembre de 2000
Kasal Ocupat de Guinardó

Text: Maurici Ribera

Durant uns anys amb Trilogy Productions, vaig distribuir discos de petits
segells per les nostres contrades.
Aquest material anava en coordenades pròximes al punk, hardcore i rock
alternatiu. Una de les propostes que
portava, era el catàleg de Bacteria;
col·lectiu de Groningen, Holanda.
Dos d’aquests grups holandesos:
P.C.P. i Makiladoras, van actuar vàries nits per les terres catalanes tot
i que només vaig poder assistir a la
data del Kasal Okupat de Barcelona.
L’actuació anava en total normalitat, amb entusiasme del públic.
Repertoris de punk, crust i hardcore-punk. Van anar presentant
My War (UPS, 2000) en el cas de
P.C.P. i la Demo en el cas de les
Makiladoras.
En determinat moment, va entrar
un noi tot cridant: “¡Qué vienen
los pies negros!". Segons sembla,
alguns nazis van decidir boicotejar
el concert per ser bandes pròximes
a idees d’esquerres i amb discursos
totalment integradors.
Els nazis van començar a aixafar
llaunes de cervesa i a llençar-les
contra el públic i, si podien, repartir alguna galeta, així ho feien. Va
arribar un moment que van tombar
bidons que van sortir tot rodolant.
Vaig tenir la sort que en Michael,
bateria de P.C.P. i amic, em va deixar
amagar darrere del cos de bateria i
refugiar-me de la batalla campal.
Estupefacte, vaig quedar-me allà,
palplantat i amagat fins que es va
calmar la situació. Han passat 19
anys, però ho recordo com si fos ahir.
Concert d’impacte, podríem dir?
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LA COL·LECCIÓ

Periodista gonzo, Toni
Garcia Ramon és tot un
imant per a les situacions inverosímils si no
directament delirants,
més si de per mig hi ha
una estrella del cinema.
Des de Harrison Ford
robant-li el telèfon mòbil a aquell incident a
Londres amb Tom Hanks
i uns ganivets; aventures i desventures entrevistant icones del setè
art que ara ha recollit al
llibre Mata a tus ídolos
(Catedral, 2020).

Il·lustració: @Sisaco

TONi
GARCiA
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció, el teu primer disc?
El primer disc de Kortatu, l'homònim Kortatu (Soñua, 1985).

vaig apreciar amb coneixement de causa
va ser la banda sonora d'Alien (1979). Em
sembla tota una obra mestra de Jerry
Goldsmith.

Quin és el disc que has escoltat fins a
cremar-lo?
El disc que més he escoltat en els darrers
anys ha estat l'Illinois (Asthmatic Kitty,
2005) de Sufjan Stevens. Una meravella.
A casa què sonava?
Era una barreja molt estranya el que
sonava a casa. Tan aviat podien sonar
sardanes, per després sonar Dyango i
acabar amb Jean-Michel Jarre.

El teu compositor de bandes sonores
favorit?
Ufff... Una altra de complicada. Sempre
m'ha agradat molt Thomas Newman. Diria
que és el meu compositor favorit. Després
hi ha una llarga llista de noms que m'entusiasmen. En aquest apartat he de citar
noms com Alan Silvestri, que em sembla
un geni, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein... Però el més gran de tots, òbviament, és John Williams.

Quina va ser la primera banda sonora
que et va colpir?
Aquesta és difícil de respondre. Molt probablement la banda sonora d'Un, dos, tres
(1961) de Billy Wilder. Però la primera que

Alguna anècdota amb un compositor
digna d'aparèixer al teu llibre?
Una vegada vaig entrevistar el compositor argentí Lalo Schifrin. Compartia taula
rodona amb altres periodistes. La primera

Text: Oriol Rodríguez
Foto: X.T.B.

pregunta que li va fer un d'ells va ser: "Qui
és Lalo Schifrin?". L’home es va emprenyar com una mona.
Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
L'Astral Weeks de Van Morrison (Warner,
1968). Aquest és absolutament obligatori.
Un plaer pecaminós?
Qualsevol cosa de Phil Collins.
Un disc nostrat?
L'Oucomballa (Zeleste/Edigsa, 1976) de la
Companyia Elèctrica Dharma.

Escolta aquí
la playlist de
Toni Garcia
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La Guàrdia, un podcast
musicalment dispers sense filtres,
etiquetes, ni elitismes
Nou programa amb Still Ill de
Lágrimas de Sangre.
Clica a la icona per escoltar-lo!

