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Fa molts anys, quan el món digital encara era una fantasia, una de les
emissores musicals amb més oients del país va llançar un eslògan que
deia: "Seria terrible vivir sin música". Te'l trobaves a tot arreu: per descomptat, a aquella emissora, però també a les revistes, a la televisió, al
carrer... A mi em semblava brutal, perquè em representava totalment. En la
meva memòria no hi havia dia sense música. I no era una manera de parlar,
era –i és- la meva realitat. Amb tot, el que jo no sabia en plena adolescència és que, com et volien fer creure, hi havia música bona i dolenta. Que
la que escoltava la gent del meu voltant era la bona, mentre que la que jo
escoltava era una merda. O almenys, així m'ho feien saber.
Amb el pas del temps, això ha continuat sent així...
A la música, com a tot a la vida –desgraciadament-, hi ha classes. Com
més minoritària i alternativa sigui, més guai ets tu per escoltar-la. Al contrari, si, per exemple, gaudeixes amb això que s'etiqueta (beneïdes, etiquetes també!) com a comercial, doncs ja no ho ets tant. Fins i tot dins dels
mateixos gèneres hi ha artistes que tenen millor fama que d'altres. Qui
t'agradi també diu molt de tu. I què passa quan escoltes tota mena de música? Doncs que "no tens criteri", com m'han arribat a dir. Potser tenen raó,
però si gaudeixo amb la salsa, el hiphop, el flamenc, el reggaeton (sí, sí,
reggaeton), el rock...; si ballo, canto i m'emociono amb cançons d'allò més
dispars, és perquè cada vegada que algú m'ha convidat a escoltar alguna
cosa, ho he fet sense prejudicis. Lògicament, no tot m'agrada –ni tan sols
dels gèneres que més presència tenen a les meves playlist-, però és això:
"No m'agrada, a mi", "no em diu res, a mi". Conceptes que disten molt de
considerar que alguna cosa és una merda.
I això, que a simple vista pot semblar una tonteria, és un reflex de la
societat en què vivim, on necessitem encaixar en algun grup i on no estem
disposats a entendre a l'altre, sinó que només l'escoltem amb l'única intenció de respondre-li per a imposar el nostre criteri: perquè nosaltres sí que
estem en possessió de la veritat. El nostre és el bo i això d'aquests altres
és el dolent. I així ens va...
Per això mateix, pot ser que l'opció d'escoltar en lloc de sentir no estigui
tan malament, no? Per provar... Igual fins i tot descobrim música, idees,
valors... interessants. Jo continuaré escoltant les propostes de Música
Dispersa que em permeten conèixer artistes i gèneres als quals no havia
arribat fins ara, així és que intueixo que continuaré sent una dona que "no
té criteri"....
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LiLDAMi
Mireu aquí
l'entrevista
a Lildami

Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
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Figura central del trap
(en) català, Lildami
(i els seus inseparables
Mariona i Sr. Chen)
amplien la seva col·lecció
de beats i rimes amb
Viatge en espiral
(Halley Records, 2021).
Una vegada més:
IM-PA-RA-BLES

La bona
educació
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I dius que estàs nerviós pel
nou disc?
No és nerviós, és expectant.
Hem fet un salt del primer
disc a aquest segon i hem
definit el nostre so. Estem en
un punt en què podem fer el
que vulguem. Musicalment
aquest disc és una mostra de
la nostra varietat cromàtica:
podem fer una havanera, un
trap, un rap, un regueton... Si
estic nerviós no és pel que
hem fet sinó per com rebrà la
gent aquesta feina. Al final...
quan portes treballant tant
de temps en una idea... Però
vaja, les primeres impressions
son més que bones. Estem
contents.
Amb Flors mentre visqui
(Halley Records, 2019) ho vas
petar.
Mirat retrospectivament
penso que era un bon disc.
Té sentit que agradés perquè
està molt ben parit. En aquell
moment, va ser brutal la bona
rebuda, gairebé immediata,
que va tenir. Vaig tenir una
mica sensació de vertigen.
No esperava que anés tan
bé. Si aquest funciona com
l'anterior, ja estaré content.
Aquest és l'objectiu. No tinc
aspiracions irrealitzables. No
vull tenir un cotxàs ni fer cap
gira mundial.

DE PORTADA

No?
No. Vull fer el que em faci
content i la música que em
faci feliç.

i quan ho ha aconseguit, quan
se l'ha pogut comprar, descobreix que allò tampoc el fa
feliç.

Quin va ser el moment en què
et vas adonar que ho havies
aconseguit.
Hi ha uns quants, però destacaria el concert de la Mercè
del 2019. Va ser una setmana,
en realitat, en la qual vam
estar tocant en escenaris
per a 15.000 persones, per
a 3.000, per a 5.000... Quan
això passa és increïble. Però
també és xungo de gestionar
mentalment.

Què fa feliç a Lildami?
Doncs el que tinc ara. Ara estic content. Ara estic feliç. Ara
estic vivint un gran moment.
Però miro enrere i recordo
quan vaig començar i estava
convençut que fer concerts
era el que em faria feliç.

Per què?
Perquè passes de tocar per
a milers i milers de persones
i sentir-te poc menys que un
Déu a estar l'endemà a casa,
tirat al sofà, jugant al Call of
Duty en gallumbos. Contrastos
de la dopamina: un dia estàs a
full i el següent no tens res a
fer. Com superes això?
Com ho superes? Com ho
gestiones?
Ara millor. La pandèmia, el
confinament, m'ha ajudat a
treballar-me molt millor a mi
mateix. Al final t'adones que la
felicitat tampoc està aquí. És
com aquell que tota la vida ha
volgut comprar-se un Ferrari,

"

Trobava important
parlar de
l'homosexualitat
des del rap"
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I no.
Quan vaig començar a fer
concerts vaig creure que el
que em faria feliç seria que un
tema meu tingués un milió de
visites.
I què passa quan les aconsegueixes?

Que et dius: "OK, ho he aconseguit. I ara què". És una merda sentir-se així perquè vas
aconseguint objectius però...
És el samsara que diuen els
budistes, que mai no s'acaba
d'omplir.

d'aprendre a posar límits i fer
coses que m'omplin. Anar a
prendre el vermut amb els
col·legues em fa infinitament
feliç. Jugar a jocs de taula
amb els amics m'encanta... La
vida adulta, bro.

A tu què t'omple?
Moltes coses. Ara mateix ser
feliç amb coses que no tinguin
a veure amb el meu curro.

En el món del hip hop i el trap
és infinita l'ambició i la pulsió
per voler ser el millor en tot i
el que té més de tot.
I jo també la tinc. I no ho dic
com una cosa negativa o positiva, perquè no sé si aquesta
ambició és bona o dolenta.

Cantar?
No, el meu curro va molt més
enllà de cantar. La penya no
ho sap, però jo estic tot el
puto dia currant: ahir a les 12
de la nit estava fent trucades
i avui a les set del matí estava
contestant whatsapps. Haig

Però com dius, la tens, amb
només un disc ja t'has llançat
a organitzar un festival, el
Maleducats, que malaurada-

ment encara no s'ha pogut fer
per culpa de la pandèmia.
I ara el segon disc... I ja estic
pensant en el següent pas
perquè sé perfectament cap
a on vull anar. Per això he de
buscar coses més enllà de la
música, perquè ara per ara
tinc el negoci obert 24/7.
Aquesta ambició i el descobrir que no ho és tot, és una
temàtica recurrent en el disc.
El gaudi de les petites coses:
si toca fer un concert per a
100 persones, a full, sense
pensar que un dia vam tocar
per a 15.000. Si mai ha de
tornar a passar, passarà; si no,
no passa res. Ara explicaré un
conte.

Dale.
Una vegada li van regalar
un anell a un rei i li van dir:
"Quan estiguis en el teu pitjor
moment, mira la inscripció que
hi ha dintre". Un dia aquest rei
estava en mig d'una batalla
que el seu exèrcit estava perdent. L'enemic estava a punt
de conquerir el seu regne. Es
va treure l'anell i va llegir la
inscripció: "tot passarà".
Els mals moments també.
Aquesta és una de les principals temàtiques del disc:
tot passarà, ja sigui bo com
dolent. I quan estiguis al
pou ple de merda fins a dalt,
recorda que te'n sortiràs.
I quan estiguis gaudint del
millor moment de la teva vida,
disfruta de l'instant però mira
l'anell i no oblidis que també
això passarà.
Ara en quina fase et trobes?
En un dels moments bons.
Musicalment hem fet un disc
que representa un creixement
respecte a l'anterior. Amb en
Chen i la Mariona estem molt
més compenetrats. Tenim molt
més clar què volem fer i què
no. Hem tingut més temps per
fer-lo. I quan l'hem tingut hem
refet coses, he reescrit lletres...
És un disc de creixement
personal on està molt present
el fet de fer-se gran.
Sóc un pureta, ja! (riures).
Però per això no he fet gaires
temes entre disc i disc: volia
viure, experimentar, conèixer

gent, enamorar-me, desenamorar-me, trencar cors i que
em trenquessin el meu. Has de
viure coses per poder explicar
coses noves.
És un disc on el rap està molt
present.
Molt més que el primer. Es
nota molt en temes com
"Laripse", creat sobre una línia
de baix molt old school. Tres
minuts de bases pepines. Originalment, aquest era el tema
que tancava el disc. Però li
vaig ensenyar al meu mànager
i em va aconsellar que fos el
segon. Va veure ràpidament
que era un tamazo i que havia
d'anar just després de "2080".
Has crescut com a rimador.
Jo crec que sí. Hi ha coses del
primer disc que ara em fan...
una mica de vergonya. Frases,
rimes que son molt millors.
També estic fent melodies
més xules.
Això és nota a l'havanera
"Ramiro".
Quina feinada, l'havanera!
Però clar, mola sortir de la
zona de confort. Això és el que
et fa créixer com artista.
Com va sorgir la idea de fer
una havanera?
Vaig conèixer la gent d'Arjau,
el grup d'havaneres amb qui
col·laboro en aquest tema, ara
fa un any i mig. Va ser l'estiu
de 2019 després d'un concert
a l'Estartit. Parlant va sorgir
la possibilitat de col·laborar.

Nosaltres ja feia temps que
volíem experimentar amb sons
catalans d'arrel i no ens ho
vam pensar.
També trenques esquemes
amb la lletra, més en una
escena com la del rap i el trap
moltes vegades amb posats
de mascle alfa i lletres masclistes i no en poques ocasions homòfobes.
Un altre dels aspectes de
l'escena del qual cada vegada
em vull desvincular més. A mi
aquestes batalles de ser el
més dur del barri no m'interessen. És una competi de què no
vull participar. Trobava important parlar de l'homosexualitat
des del rap, però també des
de l'havanera.
El disc acaba amb "Intro", un
tema en què hi col·labora...
¡Albert Pla!
Havia de ser el primer, d'aquí
el nom, però quan s'hi va sumar l'Albert... Va escriure a la
gent de la nostra discogràfica
dient que li molàvem. Li vaig
trucar, vam quedar, vaig anar a
passar un parell de dies a casa
seva... Va haver-hi molt bona
vibra i va sorgir. És el tema
favorit del meu pare.
Té flow, l'Albert.
Molt. Si és tot un expert en
trap. Està en la moguda.
Tanquem el capítol de col·laboracions amb "Tot" el tema
que heu gravat amb La Casa
Azul.

Clica aquí i
escolta el disc
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"

Amb el primer
disc no hi havia
pressió perquè
no hi havia res
a perdre. Ara sí"
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Al Guille (Milkyway) el vam
conèixer quan estàvem fent
promo del primer disc. Va ser
un dia a la ràdio, a RAC1. Va
passar com amb l'Albert, des
del primer moment va haver-hi
bona vibra. Ens va venir a saludar i ens va dir que li encantava el que fèiem.
És un entusiasta de la música
i tota una enciclopèdia de la
cultura pop.
Gravant el segon disc vam
pensar que li podíem proposar
fer alguna cosa plegats. Hi
vam contactar, li vam enviar
el tema, li vam passar i pocs
dies després ens tornava tot
plegat amb les seves pistes ja
incloses. Un crac.
I ara a calmar el neguit i els
nervis.
Saps quin és el problema? El
problema és quan tens alguna
cosa a perdre. Amb el primer
disc no hi havia pressió perquè no hi havia res a perdre.
Ara sí. Ara hi ha coses en joc.
Què és el que et fa més por
perdre?
No poder seguir vivint d'això.
Ara que he descobert la vida
pirata em faria ràbia haver de
baixar del vaixell. He hagut
de picar molta pedra per
arribar-hi i, com a mínim, vull
mantenir tot el que he aconseguit.

D'MOORS
Mireu aquí
l'entrevista
a D'Moors

Text: Aida García
Fotos: Óscar Fernández Orengo
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Adnan i Fares tornen
al gènere urbà la seva
essència amb cançons
on denuncien la realitat a
la qual s’han d’enfrontar
cada dia. I és que néixer
a Barcelona però tenir
arrels marroquines i
viure al barri -al Raval,
al Gòtic, al Born...dóna per a molt.

Gent
del barri
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Aquests nois han arribat
al món de la música amb
l’objectiu de trencar amb els
prejudicis que els envolten.
Per això tenen una fórmula infal·lible: semblen reals,
honestos, humils, tenen flow i
compten amb un grup d’amics
que els hi donen suport incondicionalment. Tot això, a
la societat del postureig que
vivim, no diré que els fa únics,
però sí autèntics.

Cap artista més actual?
A: A mi també m’agrada Alejandro Sanz.

temps, per nosaltres mateixos,
no ens ho ha ensenyat ningú,
amb el nostre únic suport.

Sí? No té res a veure amb el
que feu!
A: Per a mi aquest home és
una llegenda. Puc escoltar un
tema de Lil Baby que parla
del carrer i de sobte posar-me
"Amiga mía" d’Alejandro Sanz.
El que és veritat és que no
escoltàvem gaire rap català o
espanyol, perquè no ens sentíem identificats.
Per què?
A: El seu missatge pot ser de
barri o polític, però no parla
del que nosaltres vivim. No
ens enganxa.

I tot això està molt present
a les vostres cançons. "Real
moriré", una de les últimes
que heu publicat, és un clar
exemple que continueu vivint
situacions desagradables,
especialment amb la policia.
A: Uffff, és que a mi em paren
un munt. És increïble.
F: Aquest té la negra. Cada
vegada que vaig amb ell ens
paren segur. A mi, de tant en
tant, però és que jo sóc pare
de família i se’m veu a la cara.
Però clar, a ell el veuen guapet, fresc... i diuen: “Aquest
amaga alguna cosa”.

Trap, música urbana, rap... Com
definiríeu la vostra música?
A: Jo la veig honesta, real i
amb molt de flow.
F: Són cançons on expliquem
el que ens passa, però amb
ritme. No volem que la gent
plori, volem que escolti el missatge, però movent el cap.

Què és el que viviu vosaltres?
A: A nosaltres ens vénen
els problemes per a la cara.
Nosaltres no som delinqüents,
ni estem al carrer fent coses
dolentes... Es respecta igual,
però no som d’aquesta classe
de persones. El problema és
que les conseqüències de tot
el que generen aquesta gent:
ens afecten a nosaltres per
igual però sense haver fet res.

Teniu por que les lletres de
les vostres cançons tinguin
conseqüències? Perquè feu
una denúncia molt clara...
A: Això està clar, i aviat presentaré una denúncia legal, de les
de papers, també, perquè el
que fan és assetjament. Una
cosa és que facin la seva feina,
que jo això ho respecto. Però
amb nosaltres, de vegades, fan
abusos que no són necessaris.

Vosaltres què escolteu?
A: La música de tota la vida
marroquina i algeriana, música
raï, folklòrica, però també
flamenc.
F: Antonio Molina, Joselito
i totes aquestes cançons de
copla i flamenc que la meva
mare posava en la televisió i la
meva germana gran cantava.

Injustícia i discriminació.
A: Et genera coses al cap que
no saps gestionar, perquè
també venim d’un lloc on
tenim educació, valors. Però
no tenim aquesta educació de com contrarestar els
problemes, com agafar-los i
donar-los una solució positiva. Això ho hem après amb el

Com per exemple...
A: Doncs, de vegades ens parlen d’una manera que dius: “Per
què?”. O estem tranquils, amb
els amics, rient, passant-ho bé
i vénen ells i et foten la tarda, la
nit i fins i tot la setmana. I per
què? Per res, perquè després
ens registren i no troben res.
Perden el seu temps amb no-

Com neix D’Moors?
Fares: Abans érem ballarins i
dins la cultura del ball hi havia
molta gent que feia música.
Amb els amics i col·legues que
ens trobàvem a les competicions sempre acabàvem
rapejant i fent freestyle. Un
dia ens van convidar a l’estudi,
vam gravar una mica i ja ens
vam enganxar.
És a dir, mai us vau plantejar
cantar
Adnan: Què va, a nosaltres
ens van posar un micro i vam
cantar.
Ho fèieu per diversió.
F: Abans sí que ho fèiem perquè molava i era diferent, però
des de fa un any, més o menys,
ens ho prenem seriosament
perquè creiem que es poden
canviar moltes mentalitats.
Què va passar perquè canviéssiu la manera de veure-ho?
A: Realment, els missatges
que rebíem.
F: Sí, va ser veure com la gent
vivia les nostres cançons. Ens
escrivien demanant-nos que
seguíssim, perquè s’havien
sentit identificats. A nosaltres
ens va sorprendre molt: “Això
és de debò?”, ens preguntàvem. I en veure que sí, que la
gent ens escrivia d’Argentina,
Mèxic..., vam decidir establir el grup definitivament i
posar-nos les piles seriosament.

Per què creieu que s’identifiquen amb vosaltres?
F: Perquè les nostres cançons
parlen de situacions que molts
nois també viuen. I no només
a Catalunya o Espanya, també
a Llatinoamèrica, al Marroc...
A: Jo també crec que és
perquè és més fàcil trobar-te
amb persones que tenen
vides humils, amb problemes o situacions similars,
que no gent amb vides de
luxe. A més, hi ha molta gent
que menteix que flipes i la
riquesa que venen no és real.
És més fàcil arribar a la gent
amb la veritat, que no volent
aparentar alguna cosa que
no ets.

"

El rap català o
espanyol pot ser
de barri però
no parla del que
nosaltres vivim"
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saltres, quan hi ha molta gent
que estan fent el mal per tot
arreu. I això, vulguis o no... Nosaltres perquè tenim valors per
enfrontar aquestes situacions,
però si no ens tornaríem bojos,
especialment jo, que em paren
massa vegades. És que no és
normal. Em ratllen, Em ratllen...
Ja estic ratllat (riures).
Però és que a més, vosaltres
heu nascut aquí, sou d’aquí,
així és que deu ser més dur
tot el que expliqueu.
A: Una mica sí, perquè és
això, hem nascut aquí però
ens sentim immigrants. I a
nosaltres no ens molesta
que ens diguin que som de
fora, perquè realment són les
nostres arrels i estem superorgullosos. Ens molesta que
per semblar de fora tinguem
menys oportunitats, ens mirin
diferent i ens tinguin por. Això
és el que ens molesta, perquè
tenim educació, valors i hem
lluitat tota la nostra vida. Per
sort, cada cop està tot més
integrat.
Adnan, com a ballarí, has
viatjat per tota Europa. Has
viscut situacions semblants?
A: No. Tu vas a França i allà no
veus que un policia pari a ningú per la cara. Allà saben que
si ho fan tenen totes les de
perdre, sigui en l’àmbit legislatiu o físic. Aquí ho fan perquè
ningú els hi diu res. Moltes
vegades ens fan coses que
no estan bé, la gent ho veu i
segueix el seu camí sense dir

res. Aquest és el problema. Si
no hi ha unió contra aquestes
coses, ho continuaran fent.
A la música també ho teniu
difícil?
F: No, aquí no hi ha barreres.
Fas un tema el llences i qui el
vol escoltar, l'escolta, i qui no,
doncs no.

CRÍTiCA
Amb la producció
de Rokko Rosanegra
i Esse100, D’Moors
s’endinsa en el món
del trap amb uns
temes on el castellà
i l’àrab conviuen
perfectament, així
com els beats i les
subtils melodies àrabs.
Als seus vídeos, on
està patent el seu
passat com a ballarins,
també són un fidel
reflex de tot allò que
és important per a
Adnan i Fares: el barri
i els amics. I aquest
personal estil sembla
que agrada: les dades
a les plataformes
musicals no estan
gens malament. Ser
autèntics, té premi.

Però també és un món ple de
temptacions i estereotips.
F: Sí, però estem preparats
Estaríeu disposats a fer coses
que no anessin amb vosaltres
si us ho demanessin amb la
promesa de triomfar?
F: No, perquè ja no seríem
D’Moors, així que, per què
fer-ho?
A: Nosaltres pensem que si
algú ve a buscar-nos és pel
que tenim. Si ens vol canviar
que doni la volta i marxi. Si
nosaltres piquem una porta,
és l’altre qui té el poder, però
si ve ell, no té el poder de canviar res. Hi ha mil cantants que
poden parlar de coses i als
quals els poden oferir diners.
Que vagin a ells.
No caureu en la temptació.
A: Sempre serem de barri. Els
diners els volem per prosperar, per donar-li una vida més
còmoda a les nostres famílies,
per muntar negocis on puguin
treballar la família, els amics...
Només per això. Però nosal-

Clica aquí i
escolta alguns
temes

tres? Nosaltres no necessitem
res més, ja som feliços, gràcies a Déu.
F: Nosaltres hem après a
viure amb el que és bàsic i
ens agrada viure així. A mi em
dónes cases i cotxes de luxe i
em sentiria incòmode, no seria
jo.
Què és per vosaltres el barri?
A: Tot. Qualsevol artista de
barri que ha triomfat ho ha fet
gràcies al barri, perquè el veritable suport no és l’econòmic
ni res, és el boca a boca. Si un
amic del barri parla de mi amb
algú d'un altre barri, aquest
també parlarà de nosaltres. I
així va tot. És el més real que
hi ha. Si tenim flow és gràcies
al carrer. Si tenim un problema, els nostres germans estan
amb nosaltres, i això ens ho
dóna el carrer.
Què us ha ensenyat el carrer?
A: Tot, el bo i el dolent.
F: Com enfrontar-te a la vida.
La família t’ensenya els valors
religiosos, les maneres, ser
bona persona..., però el carrer
t’ensenya a buscar feina quan
no tens res, a treballar als Encants venent el que sigui per a
portar diners a casa... Això és
el que t’ensenya.
Però els valors del carrer,
sobretot depenent de quins
carrers, són totalment diferents dels de la família...
F: Sí, i a mi és la religió la que
m’ha salvat de pensar i ser
diferent.

DE PORTADA

"

Volem explicar que
al carrer hi ha una
altra forma de vida"

15

La religió us influeix a l’hora
de fer música?
A: Ens influeix i ens ensenya,
també. Nosaltres tenim un
propòsit a la música, no estem
aquí per la fama, perquè la
gent ens pari pel carrer i ens
adori... No estem per això.
I quin és aquest propòsit?
A: Volem que hi hagi un canvi.
Volem explicar que al carrer hi
ha una altra forma de vida.
F: Hi ha gent de barri que han
estat campions mundials de
boxa o són els millors jugadors de futbol de món. Aquest
és el missatge. Nosaltres som
la cara positiva del carrer, nois
que no es fiquen en problemes, que no roben, ni fumen,
ni beuen, que són religiosos,
respecten, treballen... I malgrat tot continuem sent del
carrer i podem explicar el que
sigui perquè l’hem viscut.
Però deu ser difícil dir sempre
que no...
A: Sí, i tots cometem errors
en un moment donat. A mi
m’ha influenciat molt l’educació que m’han donat els
meus pares. La humilitat i els
valors que m’han inculcat, així
com la humilitat que he vist
en molta gent. Això és el que
m’ha ensenyat a dir que no o
allunyar-me arribat el moment
de la veritat. És molt difícil
dir que no, quan no tens res.
T’ofereixen diners per alguna
cosa que es veu fàcil...
De moment només heu publicat singles. Quan arribarà
l'àlbum?
F: Ho estem parlant, però si ho
fem serà més endavant. Potser un disc amb 12 temes o
alguna cosa així. Però no és un
objectiu prioritari ni urgent a
realitzar. Ara per ara, D'Moors
principalment estem centrats
a fer bé la nostra feina: crear
temes guais.

Clica aquí i
escolta el disc

SR.
CHEN

Text: Aida García
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

INQÜESTIONABLES

És l'arquitecte
urbà més flirtejat
actualment. El
productor amb qui
tothom vol treballar.
Soci de Lildami,
després del pandèmic
4Ever Domingo
(Delpalo Records,
2020), Sr. Chen
percuteix de nou en
solitari amb Cómo no
hacer un trío (Cycling
Records, 2021),
Són molts anys a la música,
però per a qui encara no et
conegui... qui és Sr. Chen?
Un músic, cantant i productor
que porta un fotimer d’anys
currant amb molts artistes de
l’escena. Sempre movent-se
per la tangent de la tendència
i amb un so inspirat en els
moviments més “outsiders” de
l'R&B, el hip hop i el trap..
En menys d’un any has tret
dos discos.
Bé, considero 4ever Domingo
la meva mixtape de quarantena. Un treball molt irregular.
Una narració sobre com vaig
viure el confinament. Como
no hacer un trío, sí, és el meu
segon disc. Sóc un cul inquiet
i la prova és que aquest últim
mes han sortit tres discos
produïts per mi: Selva (Hidden
Track, 2021) de Yudi Saint X,
Cor trencat (Halley Supernova,

"

Busco divertir-me
i em dóna igual
el que estigui
de moda o no"

2021) de Yung Rajola, i Viatge
en espiral (Halley Records,
2021) de Lildami.
Escriure cançons és per a tu
una teràpia?
Escriure cançons em connecta
amb una part de mi que oblido
en el meu dia a dia. Aquesta part seria la meva realitat
més emocional. A vegades les
cançons m’expliquen coses
que racionalment encara no sé
explicar o no entenc. Sempre
trobo que els meus temes
tenen un punt de profètics a i
això a vegades em fa molta por.
No vull fer espòilers, però he
flipat amb el final de Cómo no
hacer un trío.
All final de tots els meus treballs m’agrada deixar un espai
per a l’espiritualitat o la psicologia: un lloc on relaxar-se
i poder digerir el que acaba
de passar. Amb 27 anys vaig
perdre un bon amic i allò em
va causar unes ferides mentals que em van fer connectar
amb el món del budisme i la
meditació. A mi m’han salvat
literalment la vida. Potser els
meus discos poden ser un
espai on la gent pot trobar una
finestra per provar-ho. Si és
així, benvingut sigui.
Això és nedar a contracorrent
de tots els estereotips del rap
i el trap.
Sempre m’he mogut en el
terreny de les contradiccions

i els clarobscurs. M’agrada fer
d’advocat del diable i generar
debat. Trobo que la contradicció és la base de tots els
éssers humans I la batalla
ment i cor és una guerra amb
la qual ens hi hem d'enfrontar
tots constantment.
Acostumat a les produccions
com portes això d'agafar el
micro?
M’agrada molt actuar, crec
que és una part on la gent pot
acabar d’entendre tot el discurs: l'expressió corporal d'un
artista diu molt sobre el que
no es canta. És una pena que
visquem una situació global
on aquesta energia s’estigui
perdent. El directe em sembla una part fonamental de la
música.
A l’hora de treballar, tens en
compte les tendències o només ets fidel a la teva pròpia
creativitat?
La tendència és important
depenent del que estiguis
buscant. Per a mi no té gaire
sentit fer música de “revisió”
per si mateixa. Amb això vull
dir que sempre has d'intentar
generar diàleg i obrir camí.
Abans aquesta creença em
robava molta pau interior. Ara
la porto d'una manera diferent:
simplement busco divertir-me
i em dóna una mica igual el
que estigui de moda o no.
Les col·laboracions són

habituals als teus discos. I en
aquest trobem a noms com Sr
Wilson, Yudi Saint X, Bearoid
i evidentment Lildami.
M’agrada molt currar amb
altra gent. Trobo que és molt
estimulant entrar en d'altres
mons i deixar que altres entrin
al teu. A més a més, escriure
segons versos és una puta
merda. Fent temes a mitges
això deixa de ser un problema.
Últimament tinc moltes ganes
de col·laborar però ja no tant
de produir per altra gent, sinó
més bé que s’apropin al meu
univers i treballar des d'allà.
Amb qui no has treballat encara i t'agradaria compartir hores d'estudi i composicions?
Doncs em fliparia currar amb
Vic Mirallas i Ferran Palau.
M’imagino als tres en un tema
i m’entren taquicàrdies. També tinc els ulls molt posats a
Madrid I tota la gent que està
per allà, gent com Delaosa,
Oddliquor o Deva son artistes
que m’inspiren molt.
Persona molt inquieta, almenys creativament parlant,
segur que ja estàs cuinant un
nou projecte.
Ara mateix us puc dir que
venen alguns singles més
lleugerets. Tinc ganes de sortir
una mica del drama i entrar en
altres emocions. Aquest any
no crec que hi hagi projecte
llarg sinó més aviat singles i
potser algun EP.

Clica aquí i
escolta el disc

TEUMA
THUG

Text: Ignasi Estivill
Foto: Jaume Olsen

INQÜESTIONABLES
Teuma Thug de la
P.A.W.N Gang és un
dels nostres millors
rimadors. El visitem
perquè ens expliqui
la seva (mala) relació
amb la indústria,
ens parli del seu
particularíssim estil
i descobreixi la seva
vinculació amb el
camp. Tot mentre el
seu germà Monrra
fa croquetes.
Just abans de començar
l’entrevista em deies que no
havies tingut una molt bona
experiència amb segells
discogràfics i la indústria en
general, que t’anava millor
quan ho feies pel teu compte.
Aquest 2020-2021 has llançat
tres mixtapes: Buskiman Mixtape (La Teva Vieja Records,
2020), Mateuma (Satélite K,
2020) i, ara al gener, Ying
Yang (Satélite K, 2021), mixtape conjunta amb Good Jan.
Molta música de cop.
Per exemple, Buskiman no havia de ser una mixtape. Quan
s’acabi el contracte, tornaré
a treure la música a la meva
manera, al meu ritme, ara no
vull tornar a firmar amb ningú.
Les discogràfiques t’ofereixen
molts serveis, però també et
treuen molt percentatge. A la
música li vull dedicar el mínim
temps possible.
Curiós venint d'algú que fa...
música.
Si no ho faig així, serà una
feina, i canviarà el meu mindset. Vaig intentar fer arribar la
meva música una mica més
lluny, i he sortit perdent. No he

"

A mi ja em podeu
desapuntar de l'escena
musical catalana"

tret diners, coses que mai havien sortit malament, ara han
sortit malament, molt estrès
i molta responsabilitat. Tinc
ganes de tornar al mètode clicar el botó de publicar i fora,
sense hores ni estratègies.
De quan són tots aquests
treballs?
Tot és d’abans del confinament. I encara tinc més coses
per treure! Però ara començaré a barrejar temes d’abans
del confinament i actuals. Em
mereixo treure coses noves,
perquè són les que em motiven. Des que estic a la discogràfica, tot va molt més lent.
Tot i els problemes, estàs
orgullós de Ying Yang? Crec
que feu molt bon combo amb
Good Jan.
Sí, molt! A més, hem estat treballant amb Maken Row com a
productor. Ens ha donat molt,
perquè té moltes influències
fora del trap. Mateuma i Ying
Yang trobo que sonen de puta
mare, i que es toquen molts
estils diferents.
Parles molt del camp i de la
terra a les teves cançons
No és compassió, és pura passió. Sempre he mirat més les
plantes que a les persones. Si
puc aportar coses bones, com
promoure la sostenibilitat, ho
prioritzaré per davant de la
meva carrera musical. M’agradaria viure d’això, al final sóc
biòleg i he estudiat coses molt
friquis de les plantes.
Vens de treure Ying Yang i
Mateuma, però trobo que
Fuck Life (KrakHaus Re-

cords,2019) és el millor disc
que s’ha fet de trap a Catalunya, i em va saber greu que
tingués poc impacte.
No vull donar noms, però sí
que veig molts discs de l’any
que em toquen la figa. No
estic dient que me’l donin a mi
o a la P.A.W.N Gang, però hi
ha gent fent bona música en
català que no surt mai. Això de
la indústria de la música catalana. Bé, “indústria”, perquè
es riu de la paraula indústria.
És un pati de nens petits ple
de contactes i xanxullos. Com
els mitjans catalans tracten
la música em fa vergonya. I
com l’administració tracta els
artistes, també.
Et fa ràbia que el trap que
triomfa a Catalunya sigui molt
més pop que trap?
A mi més igual el que triomfa
o no. A mi ja em podeu desapuntar de l'escena musical
catalana. Faig música catalana perquè m’agrada l’idioma, però la música catalana
mainstream em fa vergonya.
Txarango i tot això… “ai ai, oi
oi, la lluna a l’aigua”, jugant
amb coses que s’enganxen i
prou. No vull faltar al respecte
a la gent que ho està petant,
però sí que trobo que hi ha
gent que podria petar-ho més
i que no surt, i que donaria
més bagatge a la música
catalana.
L’últim disc de la Pawn Gang,
Oli d’uliba (Delirics,2020) em
sembla el treball més currat
del grup, una producció de
molt nivell amb Marvin Cruz,
però no va petar com els
temes d’abans.

Fa molt temps que no peta res
com “Cac Blac”, “Vui Se Polisia” o “Nai Trucam Al Mobil”,
el pic de l’onada fa temps que
ha passat. Però sí que trobo
que hi ha molta gent que ens
segueix escoltant perquè no té
res més a escoltar. A vegades vaig mirant les dades de
Spotify, i tot el dia hi ha gent
escoltant la P.A.W.N Gang encara. Però discrepo amb que
Oli d’uliba sigui el millor que
hem fet mai, crec que el més
P.A.W.N Gang que hem fet
mai va ser El retorn dels Jedis
(Autoeditat, 2017).
Tens un estil molt particular,
que crec que et dóna molta
personalitat, com optar per
un soroll cru o jugar molt amb
les segones veus.
Però per exemple, “Smiley
Face” no és underground, té
un so molt senyor. Crec que
estic fent molta varietat, algunes cançons són més crues,
però també tinc coses de l'estil de Billie Eilish. I això de les
veus... Sempre se m’ha donat
bé fer veus diferents, afinar.
Tinc bon registre i ho aprofito.
Jo li dic cant gregorià.
Crec que no és fàcil barrejar el
català i l’anglès com ho fas tu,
molt natural, traduint paraules
com ho faria qualsevol, però
també barrejar les dues llengües i que no quedi artificial.
Moltes gràcies, m’afalaga. Fa
molts anys que ho faig, trobo
que l’anglès és un idioma que
va molt bé pel rap, i omple els
buits del català. A vegades em
passa que no trobo la manera
en català i colo un soroll en
anglès i ja ho tinc.

Clica aquí i
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MORAD
INQÜESTIONABLES

Text: Yeray S. Iborra
Foto: Iván Salvador

Això, només ho
pots explicar tu, tio

Hi ha lletres que s’escriuen i d’altres que es vomiten. Que són incontrolables, com el plor viu de l’ansietat. Hi ha cançons que s’escampen a l’aire amb partícules de bilis. Amb mascareta o sense.
Hi ha cançons que expliquen més que moltes portades. Perquè
hi ha cançons que arriben on no ho fan alguns mitjans. L’autorepresentació és moltes vegades l’única forma de fer soroll per als
col·lectius minoritaris. I aquí la música hi té un paper fonamental.
Perquè quan es diu que si ningú sent caure un arbre, aquest no
existeix, el que s’està dient realment és que si nosaltres –melic–
no l’escoltem, no existeix. Però l’arbre és alt. Enorme.
Morad canta les injustícies pròpies i les dels seus. Les detencions per perfil ètnic, la putada d’haver vist allò que és millor
no veure però que, una vegada vist, no es pot fer com si res (“He
visto”). Morad forma part del millor que ens ha portat el trap i la
cultura YouTube a la societat. Compartir la vida –i les músiques–
a velocitat de storie ha permès fer aflorar mogudes que abans
es quedaven a les rotllanes, als parcs i a les converses privades
entre birres. Ara aquestes són denúncies amb altaveu propi.
Una part del trap s’ha assimilat mediàticament i comercialment, i està bé. Però estem començant a escoltar de nou
les idees d’aquells que ja podien explicar-se abans que tot es
pogués fer amb un parell de programes d’edició de so. Les històries del privilegi, però amb base sincopada (o caribenya). Però
el trap com a diversió, com a estil de vida, com a escapatòria,
com a única sortida, segueix. I seguirà. Per sort. S’assembli o no
musicalment al que ara entenem com a trap. Perquè el trap és
un espai generacional. S’anomeni punk, grunge o hardcore.

Sense aquesta manera d’apropar-se a la música seria impossible accedir a històries dels marges, tatuades de classisme,
sexisme, racisme i murs. Les que de puny i lletra, i ara autotune,
esclaten a la cara. Aquell esperit Pxxr Gvng, i dels que van venir
al darrere, que va desmuntar a principis de la dècada passada
allò què enteníem per música, com compartir-la, o fins i tot qui
podia fer-la. Qui en tenia el dret. ¿Afinar? ¿Ser ric? ¿Poètic? ¿Tio?
¿Blanc?
Aquell moviment va demostrar als mitjans, al públic, que
sempre hi ha espai per a la sorpresa. I, el més important, que
el que calia –com ha calgut sempre, però existeix el risc d’oblidar-ho– era simplement tenir algú que escoltés. I resulta que
aquest algú eren milers; noves audiències que no comprarien
en paper, que mai teclejarien un web sencer al navegador, però
que estaven gaudint de la música amb altres prescriptors. Molts
cops els feeds de les mateixes xarxes.
Morad i les seves cançons crues, rústiques com el bare
knuckle, sense guants i sense por a les mans trencades i les
dents volant, amb aquella hiperactivitat (ha tret un fotimer de
temes en aquest confinament, per exemple l’EP M.D.L.R 2.0
(M.D.L.R., 2020) que demostra que el dolor i la ràbia no descansen, són una porta al seu L’Hospitalet, allà on ell és –titulava de
forma preciosa El Periódico– un referent de platí. Aquell lloc,
físic i mental, que ni amb tota la sensibilitat del món podria ser
captat fidelment per una crònica escrita per algú a qui mai han
mirat malament pel carrer pel fet de ser marroquí. Aquell món
que existeix inigualable quan l’explica ell mateix.

YUNG
RAJOLA
TOT AL NOU
Yung Rajola posa
l'accent de les Terres
Ponent a la nostra
escena urbana.
El vam descobrir dos
anys enrere amb la
mixtape Colors, i ara
el nostre rimador
lleidatà predilecte
debuta oficialment
de llarg amb l'àlbum
Cor trencat (Halley
Supernova, 2021).
No considero que Cor trencat
sigui un disc d’amor, però, tot
i això, el títol és clarament de
caràcter amorós.
El cor és un òrgan vital. Tots
els òrgans del nostre cos són
necessaris, però el cor és
aquell membre encarregat de
bombar la nostra sang: la nostra vida. Tenir el cor trencat
sovint va lligat a estar trencat
per dins.
La portada està molt relacionada amb la idea del títol.
Volia fer alguna cosa impactant, que no et deixés indiferent. Tenia molt clar que volia
sortir nu amb un cor sobre el
meu tors. Volia una portada
sanguinolenta, crua, però també preciosista.
Tant musicalment com
temàticament, el disc està
dividit clarament en dos. Per
una banda unes cançons més
traperes i agressives, i per
l’altra, temes més melòdics i
introspectius.
No crec que siguin dues les
cares que té el disc. Crec que
hi ha cançons de tots colors.
M’agrada pensar que és un
disc per tots els públics. Hi

"

Tenia ganes de trencar
amb els clixés del trap
i aportar un missatge
una mica diferent"

Text: Marc Ferrer
Foto: Nil Ventura
ha cançons de tots colors.
Molt diferents entre si però
amb un missatge, atmosfera
i estil convergents. Per mi era
essencial jugar una mica amb
sons de tot tipus i intentar
connectar amb l’oient de múltiples maneres.
En les cançons més introspectives sembla que beguis
de l’estil costumista de grups
com ara Manel o Mishima.
Sí. Tot aquest corrent de grups
és una de les millors coses
que li han passat a Catalunya
últimament. Curiosament va
anar de la mà d’aquells anys
daurats on el Barça ho guanyava tot i Catalunya tornava a
tenir una il·lusió política. Hi ha
moltes referències i influències al disc.
I dins del món de les músiques urbanes, en quins artistes t’emmiralles?
M’agrada molt la música
urbana, la catalana i la d’altres
països! Joji, Stromae, Ghali,
Yung Lean, Bad Bunny, Young
Thug, A$AP Rocky, Cupido, Sr.
Chen, Cruz Cafuné, Rosalía,
C. Tangana... N’hi ha tants!
Te’n diria tants! I tots ells són
genis!
Sr. Chen, justament, ha estat
el productor del disc.
El Chen fins fa res era el meu
company de pis! I, evidentment, ha estat un pleasure
currar amb ell! Crec que des
del primer moment que hem
treballat junts la sintonia i la
química han estat bones. És
un geni. Llarga vida al Chen.
El teu estil s’emmarca dintre
el concepte de músiques
urbanes però alhora tens re-

cursos de molts altres estils.
Cor trencat és un àlbum urbà
amb pinzellades de cançó
d’autor. Tenia ganes de trencar amb els clixés del trap i
aportar un missatge una mica
diferent. Però l’estil és tan
sols el pon. Simplement fem
música... I molt variada. De fet,
això és lo més guai. Crec que a
Catalunya comença a proliferar una escena urbana rica en
originalitat i pluralitat. I això
sempre és bo.
Abans d’aquest elapé només
havies fet un EP i singles.
Inicialment Cor trencat anava
a ser la segona part de la
meva primera mixtape, Colors
(KrakHaus Records, 2019).
Però amb el Chen ens vam
liar a fer temes i, al final, en
teníem un patac. 11 cançons
ja no són una mixtape i, ell,
em va recomanar fer un disc.
No em penedeixo en absolut.
M’agrada treballar d’aquesta
manera. Et permet mimar la
teva música molt més.
Lildami amb "La dels Manel",
"Se queda" de The Tyets... i tu
ara amb Gossos.
(Riures) En el cas de “Gossos”
va ser totalment improvisat.
Vam compondre, fer la instrumental i gravar tot el track
en una tarda. Volíem fer un
tema cru, al pur estil “Mina El
Hammani” de Cruz Cafuné, i
va sortir tot d’una manera súper sobtada i natural. El Chen
feia la base mentre El Noi de
Tona i jo escrivíem les nostres
barres. Vam gravar les nostres
respectives parts i ens faltava
una tornada per tenir la cançó
llesta. El Chen es va il·luminar
i ens va dir que “ho tenia”. Va
ficar-se els cascos, va encen-

dre el micro i, de sobte, va
gravar la tornada de "Corren"
dels Gossos en versió trap.
Evidentment, el Tona i jo ens
vam quedar flipant. Ens va
molar moltíssim. A més, penso
que els versos dels Gossos
reforcen molt bé la idea distòpica de ser una generació
que corre i corre, però no sap
on va.
A la cançó "Kusins" per què
D.Mos diu tantes vegades
"puta"? Ja a l'any 2021, crec
que no té molt sentit utilitzar
termes com puta en el context que l'usa D.Mos.
És el seu estil, la seva manera
d’expressar-se... I beu sobretot d’influències del hip hop i
trap estatunidencs. De fet, la
mare del Dani és de Queens.
Els americans diuen moltes
animalades però, com que
són en anglès, ho acceptem.
En canvi, si són en català...
Crec que és una visió una
mica hipòcrita, la nostra. I més
encara quan veus grups com
la P.A.W.N. Gang, sovint criminalitzats per les seves lletres
i actituds, relegats i gairebé
bé fora de la indústria només
perquè aquí anem d’assenyats. La Pawn ho va petar i
va obrir el camí de tots els qui
avui en dia estem fent rap en
català! Els hi hauríem de donar
les gràcies! D’altra banda, i
ja contestant a la pregunta,
"Kusins" és un track que parla
de com el meu col·lectiu (Trap
With Moderation: D.Mos, Marc
Vi, Alex Alcalde i Yung Rajola)
ens obrim camí a l’escena de
la manera més xula possible.
Sempre ens han menystingut...
també per ser de Lleida. I vam
voler fer un tema ple de ràbia,
dedicat al rapgame català.

Clica aquí i
escolta el disc

JÚLiA
Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Jordi Arqués

"

Pensem en una casa
com en una sensació que
t'aporta benestar o que et
fa mal des de molt endins"

TOT AL NOU
Cada disc nou d’Estela
Tormo i Lídia Vila és
millor que l’anterior.
Casa (Hidden Track,
2021) no es una
excepció. Les
alcoianes han fet un
fascinant tractat de
pop electrònic que
té tots el números
per enfilar la llista de
millors discos d’este
complicat 2021.

moltes més coses. Pensem en
una casa com en una sensació
que reconeixes, que t'aporta benestar o que et fa mal
des de molt endins. Casa pot
ser una persona que acabes
de conèixer, però amb qui
connectes de seguida. Un
moment de rialles compartides. Pot ser una olor que et
transporta a un moment determinat. Un regust d'un plat
familiar d'aquell estiu... A la fi,
totes eixes sensacions et fan
sentir com a casa.

Al disc, passen uns bons
segons fins que la música
comença a sonar a un volum
clar i net. És una forma de
dir que demana una predisposició especial per part de
l’oient?
Totalment. Està pensada per
ambientar aquesta entrada a
la casa que és el disc. Volíem
convidar a trencar amb el soroll del replanell o del carrer,
a canviar de ritme i concentrar-se en els pròxims trenta
minuts d'aïllament.

Viviu a la vostra ciutat, a
Alcoi. Lluny de la capital. En
quina mesura vos afavoreix o
vos condiciona?
La nostra ciutat ens condiciona molt. Pensàvem que no fins
fa ben poc, però últimament
veiem que sí. De fet, mira, tant
és així que per primera vegada
hem inclòs una referència alcoiana a les lletres (“Voltors”),
sent com som les alcoianes
i els alcoians d'orgullosos no
ho havíem fet abans! Alcoi és
una ciutat fascinant, de veres.
Les que vivim ací, és cert que
la vivim diferent, que veiem les
seues misèries.

Diríeu que és el treball amb
cançons més directes que
heu fet fins ara?
Un poc per ahí va el concepte
de casa: simplificar, posar els
peus a terra i fer-nos entendre
millor. A la fi, les lletres i les
cançons segueixen parlant
del mateix, però és cert que
aquesta vegada s'entenen
millor.
El terme Casa cobra un nou
significat amb tot el que estem vivint ara.
Naturalment el concepte de
casa, en el nostre cas, traspassa la frontera de l'espai
físic. És l'espai físic, però és

Com ens passa a totes i tots
vers les nostres ciutats i
pobles.
Però així i tot, conscients de
tot el que hem perdut pel
camí, ens segueix fascinant.
I a la fi és perquè creiem que
segueix sent un lloc referent
per a moltes coses i molta
gent i que ha de tornar-ho a
ser, com siga, però ho ha de
ser.
Em sembla sentir l’ombra de
bandes com Dirty Projectors
en “Tradicional”, de certa

sensibilitat de l’indie post
punk britànic a “Càmping” (a
més, amb molt protagonisme
de les guitarres) i la cadència
d’“Ut” em recorda als grups
de pop que adopten ritmes
de bossa: Everything But The
Girl o Kings of Convenience.
Amb Everything But The Girl
i Kings of Convenience has
encertat de totes, totes! De
fet, hi ha un riff de guitarra a
la cançó “L” que és el nostre
homenatge particular a Kings
(“Misread”). Vam consultar a
gent experta si per açò ens
podrien demanar drets.
Què us van dir?
Que no (rialles). Este disc és
molt polièdric, hi ha moltes
arestes i molts racons on trobes diferents referències com
Depeche Mode, The Smiths,
Thom Yorke, Metronomy,
Kraftwerk, Caribou, Holden,
Nouvelle Vague... Tot té cabuda. Però és que tot això som
nosaltres i particularment Estela, que és qui fa les cançons
i les lletres des de zero.
Què heu estat escoltant últimament?
Som molt clàssiques i seguim
enganxades a coses com
Fleet Foxes, Yo La Tengo,
Blur, Marika Hackman, Men I
Trust, Lídia Damunt, Courtney
Barnett... Segur que moltes
d'aquestes ja les vam dir en
Pròxima B (Malatesta Records,
2019), però és que som d'escoltar molt el mateix.
No hi ha res nou que us hagi
atrapat?
Com a novetats citaríem...
Hachiku, Junco y Mimbre,
Aldous Harding, King Princess, Cate Le Bon, Renaldo &

Clara, Pantocrator, Las Ligas
Menores...
És el vostre primer disc amb
Hidden Track i Sotabosc.
Per a nosaltres són com el
dream team de Cruyff. Dos de
les coses que més valorem
són l'agilitat i la professionalitat, i l'elegància també. Açò ho
assumeixen totalment Hidden
i Sotabosc. Ho fan tot fàcil i ho
fan tot bé. I a més, sempre des
d'una humilitat que costa molt
i molt de trobar en aquests
moments.
De quina manera teniu pensat
dur-lo al directe?
Doncs de moment encara no
hem començat ni a assajar.
No!?
Volem gaudir molt el moment
actual, el procés del llançament. Ens està portant moltes
alegries i volem esprémer-lo
a tope perquè el que vinga
després pensem que no serà
tan dolç. De tota manera,
nosaltres, en el fons, som
gent molt optimista, encara
que de vegades no ho parega, i sempre hem rebut amb
molta alegria tot el que ens
ha passat. Tenim molta feina
en aquest sentit feta i ara el
que hem de fer és posar-ho en
pràctica perquè...
Per què?
Parece que vienen curvas. Començarem a assajar el format
en duo i veurem com va tot.
Víctor i Alba, músics de directe,
segueixen vinculats al projecte
i sabem que els tenim ahí per
quan arribe el moment. Tant de
bo tinguem dates i escenaris
per davant per a posar la màquina en marxa prompte.

Clica aquí i
escolta el disc

NEREU i
LES BÈSTiES
MARiNES

"

El disc podria ser la banda
sonora de retalls d'una
vida imaginària o real"

Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Gabriel Ahís

TOT AL NOU
Folk oníric amb
olor de salnitre, La
remor de les onades
(Autoeditat, 2020)
és una de les més
grates sorpreses al
País Valencià. L'àlbum
de Nereu i les Bèsties
Marines, el projecte
liderat Tomàs Pallarès,
en el passat membre
de Red Tree.

Com naix Nereu i les Bèsties
Marines?
És un projecte personal i un
disc més personal encara. En
principi, vaig pensar a gravar-lo tot sol i amb un altre
nom. Com un disc d’autor amb
guitarra i veu, amb alguns
arranjaments, una mica de
producció, i prou.
Què va passar?
Arribat el moment d’enregistrar-ho, al meu cap sonaven
arranjaments més especials
per vestir i engalanar les
deu cançons. Vaig pensar en
músics que coneixia, admirava, tenia a prop i pensava que
aportarien el que necessitava
el disc. M’agrada dir que som
un col·lectiu artístic musical.
Nereu, com a pseudònim del
cantautor, que viatja acompanyat de Les Bèsties Marines.
Com es produeix la transició
entre Red Tree i Nereu i les
Bèsties?
Sí, Nereu i Les Bèsties
Marines és el projecte més
personal que he tingut fins
ara. M’agrada el concepte
cantautor, però mai m’havia
atrevit fins ara a dur-ho a

terme. Compondre les lletres
amb llibertat, perquè m’agrada
molt escriure i contar cançons.
Acompanyar les lletres amb
música i després comptar
amb artistes fantàstics.
Com definiríeu la vostra proposta?
No ens agraden gens les
etiquetes. A més a més, som
molt eclèctics. Ens encanta
la música i qualsevol altra
expressió artística, si transmet
emocions i et fa sentir-les.
Aquest primer disc ha anat per
aquest camí, però la nostra
ruta mai està marcada.
Sí que heu dit que la vostra
música és una combinació de
foscor i llum.
El sentit oníric ens encanta:
deesses i deus marins, el
ritme lent i constant de les
ones i la immensitat del mar
fosa amb la del cel. Avançar
per l’escullera fins al final
per perdre’t en l’horitzó. Això
intentem traslladar-ho a les
sonoritats de les nostres cançons. Amb la instrumentació i
també amb les veus, sobretot
amb la d’Elena (Mezquita).
Imagineu la vostra música
com la d'una banda sonora
imaginària?
Si aquesta pregunta ha sorgit
quan has escoltat el disc, hem
aconseguit el nostre objectiu.
Volíem crear un recull d’imatges, amb cançons que parlen
de reflexions finals després de
triomfs o naufragis vitals. El
disc podria ser la banda sonora de retalls d'una vida imaginària o real. O formar part de
la banda sonora de qualsevol
pel·lícula europea de relacions
de parella, interpersonals o

autobiogràfica. La música d'un
film de Julio Médem, Cesc
Gay o Isabel Coixet.
Les referències a la mar, o a
paisatges del vostre entorn,
són clares. En quina mesura
vos marca el vostre entorn,
viure a on viviu?
Jo visc entre Vilafamés (Castelló) i Cambrils (Tarragona).
Em sento molt privilegiat, tinc
dos entorns molt especials i
estimats. Crec que sí, que a
tothom li marca l’entorn on
viu, però a mi en concret, molt.
Quan passejo entre pins i
oliveres a Vilafamés, a primera
hora del matí o després d’haver plogut i respiro l’olor de la
muntanya amb la terra mullada, em vénen al cap lletres i
melodies. I quan passejo vora
el mar a Cambrils, descalç,
escolto el soroll de les pedres
arrossegades per les ones i
miro al mar, també.
Creieu que hi ha una personalitat musical específicament
castellonenca?
Sí, encara que no deixem de
ser un projecte diferent, hem
apreciat en treballs recents i
projectes recents d’artistes de
Castelló, moltes referències al
mar i a donar valor a les arrels.
L’escena musical del País
Valencià, en general, està creixent molt en nombre i nivell
de les propostes. Ara mateix
creiem que té molta riquesa i
empoderament, amb moltes
dones artistes i això ens encanta. És un plaer formar part
d’aquesta escena i cantar en
la nostra llengua.
Com ha segut el treball de
producció amb Alberto Lucendo? Heu hagut de tre-

ballar a distància, tenint en
compte que ell viu a Berlín?
Sí, és un plaer treballar amb
l'Alberto. En 2015 amb el primer treball de Red Tree, va ser
quan el vaig conèixer, i vam
repetir amb el segon treball en
2018. Així que em vaig plantejar proposar-li per produir
La remor de les onades, però
amb molts dubtes que pogués, amb tots els projectes
que portava entre mans. Però
va acceptar, va venir des de
Berlín per enregistrar el disc,
en directe, al seu habitual
Rockaway Studios de Castelló, i després va prendre el
material i el va produir des de
Berlín al seu estudi. Va ser tot
molt fàcil.
Teniu concerts previstos per
als pròxims mesos, tot i les
dificultats per la pandèmia?
Doncs ara volíem, des de
l’estrena del disc el passat 10
de desembre, presentar-lo
en directe o online. Però hem
enviat la nostra proposta a
tot arreu i de moment només
tenim una data confirmada a
Castelló, al Teatre del Raval,
el pròxim 29 d’abril. Confiem a
tenir més propostes aviat.
I material nou per a 2021 o
2022?
Per suposat, no sabem si el
2021 o el 2022, però ja tinc
preparat material nou pel
següent disc. Tinc ja la meitat
de les cançons compostes, la
temàtica clara i el nom. Però
encara no l’he compartit amb
Les Bèsties Marines. Li falta
camí encara per recórrer a
aquest primer treball. Cada
cosa al seu temps. No tenim
pressa, som de fer les coses
pas a pas, per no ensopegar.

Clica aquí i
escolta el disc

Estafats
i traïts.
Breu itinerari
pel punk
mallorquí
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Potser hi ha diferents raons per les quals el punk és –o hauria
de ser– important a Mallorca. Pentura és per la seva visió
desmitificadora; la capacitat de capgirar la idea de paradís i
mostrar la cara oculta de l’Illa de la Calma, si és que algun cop
ho ha arribat a ser. O, potser, perquè algunes de les pàgines
més interessants de la nostra història recent les han escrit les
minories marginades –aquelles que no tenen por a res, ni res a
perdre– en completa llibertat. Grata la superfície i, a sota, els
trobaràs; petits grups de persones que entendrien que el punk
no era una tendència ni una estètica, sinó una ètica a la qual
aferrar-se en un territori perillosament turistitzat com són les Illes
Balears i, més concretament, Mallorca. De la mateixa forma que
fronteres geogràfiques han limitat la seva projecció –si és que
aspiraren alguna vegada a tal cosa–, la insularitat ha intensificat
un microclima sonor que connecta els primers anys vuitanta amb
el present a partir d’una allau de bandes de diferents influències
connectades a espais concrets –la majoria d’ells, desapareguts– o
moviments socials i polítics. N’hi ha moltes però, potser, aquest
brevíssim i incomplet itinerari pel costat salvatge de la música
mallorquina et permeti entendre que tal vegada aquesta no és l’Illa
de la Calma que havies imaginat.

Text: Tomeu Canyelles
Fotos: Arxiu Autor
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Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Eskoria
No se’ls pot negar el mèrit d’haver estat els primers: d’haver
irromput en un panorama social en el qual, com ells mateixos
reconeixerien, els van fer sentir com el darrer graó de la societat. Assenyalats i rebutjats, sorgirien a la ciutat industrial d’Inca
al voltant de 1983 sota el nom de Peligro Indefinido. La seva
misèria era real: fills d’immigrants peninsulars, veurien com el
futur –si és que existia, si és que se’ls permetia– se’ls escapava
fermats a la llosa de feines precàries. Beurien d’UK Subs, Sex
Pistols i altres clàssics del punk anglosaxó abans de compondre
i enregistrar dues maquetes històriques entre el 1986 i 1987. El
seu somni, però, es trencaria massa aviat: heroïna, presó i unes
vides truncades per la mala sort donarien pas a incomptables
llegendes negres sobre Eskoria. Tot i que van tardar a veure reconegut el seu llegat, a avui dia se’ls venera com el que van ser:
la banda més salvatge i compromesa de la seva generació.

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Cerebros
Exprimidos
De forma paral·lela al sorgiment d’Eskoria, Palma veu sorgir el
1984 a una de les seves bandes més estimades. Bona part de la
culpa la tingué el recentment desaparegut Jaume Triay, una autèntica enciclopèdia musical amb potes que aconseguiria crear
una escena alternativa en una ciutat capbussada en la new-wave, el pop o el blues. Deixaren una forta empremta tant pels
seus directes incendiaris com per l’estil gairebé únic de Juanmi
Bosch a la guitarra o la llarga relació discogràfica amb Munster
Records, amb els que publicaren quatre àlbums –cinc, si comptem la nova reedició del seu primer mini-LP– i incomptables
singles, EP’s i splits. Fer les coses a la mallorquina implica, de
vegades, anar a contracorrent. Per això, si la tendència natural
de les bandes és començar amb cançons accelerades i, a cada
disc, baixar gradualment el tempo, Cerebros Exprimidos optaren
per una altra estratègia, passant d’un punk-rock d’influències
garatge dels seus primers dies al hardcore despietat del pòstum
Cerebrator (1997). Imprescindibles en qualsevol de les seves
etapes o formacions.
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Bad Taste

Net Weigth

Emparentats inicialment amb Cerebros Exprimidos mitjançant
en Jaume Triay (bateria), arrancaren amb força gràcies a una
maqueta –Back to 82 (1994)– que es convertiria en una de les
primeres referències de BCore. L’entrada d’un nou bateria els
faria deixar enrere la nostàlgia pel hardcore vuitanter i capbussar-se en la corrent de l’anarcopunk encetada per grups com
Cruficix, Conflict o Post Regiment. Les seves lletres compromeses i una fèrria ètica DIY els portaren a ser una banda recurrent
en el circuit de cases okupes de finals dels anys noranta; igualment, les seves dues gires per tot arreu d’Europa s’encarregaren
de desmuntar –destrossar, més aviat– el mite de la insularitat
i les seves limitacions, però també polvoritzar qualsevol tòpic
vinculat a l’idea de Mallorca com a paradís turístic. El seu debut
Nunca olvides la lucha (2000) immortalitza el seu millor moment:
un perillós manual d’insurgència que mai passa de moda i que,
encara ara, continua vigent.

No resultaria agosarat dir que foren la banda més completa de la
seva generació; comptaven amb dos guitarres: Julián Clar i Juan
Carlos Riutort, implacables, ferotges i perfectament compenetrats; un bateria: Isidro Morón, gairebé obsessionat amb la
velocitat; un vocalista: Xisco Vargas, que, amb poques paraules,
podia explicar moltes coses, fins i tot d’aquells sentiments que
et costaria definir amb paraules. Sorgits a S’Arenal a finals dels
anys noranta, depurarien el seu so –impregnat d’influències que
remeten a l’escena de Nova York o alguns grans referents del
fastcore– fins a arribar, possiblement, al punt més àlgid de la
seva trajectòria: el que connecta dos treballs tan intensos com
Viva hardcore! (2000) i Net Weight (2001). Establerts posteriorment a Barcelona, desenvoluparien una carrera intermitent, amb
llargues aturades i –important– puntuals retorns gloriosos

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Oi!
The Arrase
Sorgits a recer del llegendari Kasal Llibertari de Palma, Oi! The
Arrase es convertiren en el primer i major referent de l’street-punk i oi! a les Illes Balears. Al principi no hi havia gaires
pretensions: fer música honesta i compromesa que pogués
canalitzar la seva ràbia, el seu sentiment de classe i el seu suport
explícit a causes que consideraven justes. Tenien, a més, els
mitjans per fer-la: una sòlida base rítmica, un guitarrista carismàtic i imaginatiu i, finalment, al capdavant, el català Víctor Bisonte,
vocalista d’una presència escènica que, literalment, arribava a
intimidar. El primer graó de la seva carrera fou Punks y skins
(1997), una maqueta de culte que donaria pas a Anarkoi (1998),
el seu històric debut; històric tant per la seva influència en l'oi! en
castellà com per la quantitat d’himnes –perquè, amb el pas del
temps, s’hi acabaren convertint– que concentra en el seu interior:
“Tú eliges”, “Antisocial”, “Skinhead”, “Bootboys” o, fins i tot, el
sonat manlleu de Twisted Sister a “Somos de Mallorca”. Després
de la seva abrupta dissolució, els puntuals retorns als escenaris
han permès mantenir viu el seu llegat.

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Disease
Assenyalaren –o, més aviat, humiliaren– la classe política mallorquina amb una tornada hímnica que, a la llarga, ha esdevingut
profètica: «Cañellas, Fageda, Matas i Munar: sabem on viviu,
sabem on anar», cantaven a “Mallorca podrida”. Formats en
plena efervescència del crust i el d-beat, Disease posaren banda
sonora a uns temps convulsos: la ressaca post 11-S, els dies
de la Guerra de l’Iraq i els excessos d’aquella illa panxacontenta, bolcada en el creixement turístic i en la despietada pressió
sobre el medi ambient. Necessàriament, tota aquella ràbia
acumulada havia de sortir d’alguna banda; i ho van fer amb tanta
mala hòstia i sarcasme que no es sabia si quan cantaven allò
de “Cremem es conservatori” o d’armar un “Tractor bomba” per
fer un atemptat ho deien de conya o realment eren quatre bojos
disposats a tot. Dissolts després d’una intensa gira que els va
portar per mitja Europa, deixarien un únic LP –Fent des punk una
amenaça per a la salut pública (2003)– que, transcorreguts divuit
anys des de la seva publicació, resulta inquietantment actual.
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Mostros

Trance

A finals dels anys noranta, la situació social, política i econòmica es tensà de tal manera a l’Argentina que un bon grapat de
joves decidiria partir a Europa, a l’aventura i sense saber ben bé
què trobarien a l’altra banda de l’oceà. Precisament, Mallorca
esdevindria el punt de trobada de nombrosos punks argentins.
És el cas de Mostros, una banda originàriament creada al país
sud-americà i que es redimensionaria en el seu nou amagatall
mediterrani amb el fitxatge de Juanmi Bosch (ex-Cerebros
Exprimidos). En uns moments en els quals l’escena estava
altament masculinitzada, l’aparició d’una bèstia escènica com
Macky –avui establerta a Barcelona, al capdavant d’Againsters–
trasbalsà la calma dels escenaris illencs i contribuí a estimular
progressivament la presència femenina. Més que un torrent de
veu esgarrada, Macky fou el símbol d’un canvi de paradigma.
El seu llegat són quatre àlbums i un grapat d’EP’s de punk-rock
d’alt voltatge, que empelta Black Flag amb The Bellrays amb la
major naturalitat del món.

Resultaria difícil no reparar en ells. Al capdavant, tot un veterà
com Rafa Murillo, actiu a l’escena palmesana des de finals dels
anys vuitanta; amb ell, una jove guitarrista nascuda a mitjans
dels noranta com és Teresa Planas (també a Desenterradas)
assistida pel seu germà Rafa (Cop de Fona, Orden Mundial) al
baix. Finalment, a la bateria, l’inimitable Gato, ex-Fun People a
la seva Argentina natal i posseïdor d’un currículum musical que
provoca vertigen. D’aquesta mescla a moments explosiva en
surt un punk-rock clàssic, fresc i sense gaires prejudicis que els
emparenta com a descendents de la tribu Ramones, però també
d’Attaque 77, The Undertones, The Damned o, fins i tot, Los
Nikis. En una dècada han engreixat un repertori ple de cançons
verinosament aferradisses que es troben escampades a singles,
EPs i llargues durades com Maldición (2013) o Vivir mata (2017).

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Cop de Fona
Just eren uns adolescents quan deixaren enrere Eskorbuto i
Piperrak per capbussar-se en el món de Discharge, Shitlickers,
Mob 47 o Nihilistics. D’alguna manera, s’obsessionaren amb Bad
Taste i Disease, referents locals que els ensenyaren que, si t’ho
proposes, pots botar quan vulguis la bassa d’aigua que separa
Mallorca del continent i anar on et doni la gana. S’ho van prendre
al peu de la lletra i, en poc temps, se n'anaren a recórrer Europa.
Tres EP’s –Cop de fona (2010), Estafats i traïts (2009) i Instint de
venjança (2010)– els avalarien com el que van ser: el grup capdavanter de la tercera generació del punk mallorquí. Establerts
després a Barcelona, barataren la velocitat per les dissonàncies, el
reverb i les atmosferes malsanes sota un nou nom: Orden Mundial. Giraren per mig món abans que la seva trajectòria ascendent
es trunqués amb la mort del seu baixista, Martí Garau, el 2019.
Encara eren massa joves per saber-ho, però ja havien fet història.

Clica aquí i podràs
veure un vídeo

Usura
Pensa en una Mallorca postapocalíptica, arrasada per l’avarícia
econòmica d’uns pocs; pensa en platges convertides en femers
i boscos d’alzines reduïts a caramulls de cendra obscura. Potser
la música d’Usura pugui ser comparable a la paorosa visió futura
del paradís malbaratat. De les cendres dels extints Último Preso
apareixeria la que, possiblement, sigui una de les bandes més
representatives de l’actual circuit mallorquí: una màquina capoladora en directe –literalment imbatibles damunt d’un escenari–
que compta amb un dels frontmans més carismàtics i coherents
de l’illa. Després d’un EP debut –En verga– aparegut el 2013,
augmentaren la intensitat i foscor del seu repertori amb dues
veritables salvatjades com Legado (2015) i Duelo (2021).

CONTRACRÒNiCA
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

La Locomotora Negra
29 de Gener 2021
Palau de la Música Catalana, Barcelona
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De bolos
amb en
Maurici
Fiction Plane
26 de setembre de 2007
Pop Bar de la Sala Razzmatazz

A dos dies de complir els 50 anys exactes (31 de gener de 1971), el mític grup de jazz La Locomotora Negra van iniciar
la seva gira de comiat al Palau de la Música dins de la programació del Festival de Jazz de Barcelona del 2020 (sí,
coses de la pandèmia). Un concert que més que concert ja és una gran tradició en el cicle jazzístic barceloní des de
fa 25 anys dins dels actes d'aquest. N'hi haurà una 26a ja que, allà mateix, per votació popular, una àmplia majoria va
aprovar la que serà la ultimíssima actuació en l'edició del 2021: el Palau, per uns instants, es va convertir en un míting
polític, tot sigui per complir les normes del Procicat.
La vetllada va començar ben enèrgica amb el sentit agraïment d'un dels quatre membres originals encara al peu del
canó: el mític Ricard Gili, per tot seguit enfilar les primeres notes de "Diggin' For Dex", el primer tema que la nostra big
band (no professional) va tocar mai en directe dalt d'un escenari. Van seguir un infal·lible catàleg d'estàndards jazzístics: "Blue Moon", "Sweet Georgia Brown", "Frankie & Johnny", "Saint Louis Boogie Woogie" o "Minnie the Moocher".
Van pujar a l'escenari tres convidats vells amics de la big band: el clarinetista Oriol Romaní, Fèlix de Blas al vibràfon
i Pep Rius a la guitarra.
"Fem l'última que hem de marxar!", va deixar anar de sobte Gili. Havia passat una i mitja des que enfilessin els
primers compassos. Entre el dubte i la impossibilitat d'improvisar, van tocar "Fly Home" per acomiadar-se amb "L'hora
dels adéus". Amb aquest concert, La Locomotora Negra ha començat a escalfar el seu engranatge per un any ple de
celebracions del seu mig segle d'existència que alhora és un comiat. Sembla que ara sí, La Locomotora arriba a la seva
estació de destí. Pere Pardo

Text: Maurici Ribera

Foto: Joan Vendrell

Foto: Xavi Torres-Bacchetta

ALBA CARETA
10 de febrer
Bar del C.A.T., Barcelona
La trompetista Alba Careta s’unia al guitarrista Alfons Rojo en un nou capítol
dels Vespres dels Dimecres al bar del C.A.T., el cicle de sessions organitzat pel
contrabaixista Marcel Casellas. Unes vetllades on es reuneixen dos artistes
per deixar volar el seu instint d'improvisació. No ho fan sols, ja que al llarg de la
vetllada se'ls van sumant espontanis que participen del ¿concert? amb les seves
veus, flautes, dolçaines, acordions, panderetes i fins i tot... castanyoles!
Va sonar des de música tradicional a jazz, passant per la rumba i recuperant
alguna polca. La sempre riallera Alba, incansable amb la seva trompeta, també
va fer lluir la seva veu en alguns temes. Tota una festa i un festí de bona música.
Joan Vendrell Gannau

La banda britànica Fiction Plane
havia de realitzar un showcase al Pop
Bar de Barcelona, però finalment va
acabar sent un concert en tota regla.
Van anar-se animant fins al punt
d’oferir una actuació completa. Si fa
no fa, van tocar uns 80 minuts.
La formació de Joe Sumner, fill
de Sting de The Police, beu molt de
les influències del so del seu pare i
seria difícil d'encasellar, sent massa
accessible per al circuit alternatiu i
massa poc comercial per a la secció
mainstream.
Una veu que ens remetia de nou a
Sting o a un Perry Farrell dels Jane’s
Addiction; però on bàsicament es
combinava el pop i el rock. Les lletres
són d'allò més tòpiques i desvirtuen
alguns possibles hits en potència que
van anar presentant a l'interpretar
Left Side of the Brain (Bieler Bros Records, 2007) el seu segon disc sense
comptar un EP.
Més que una actuació molt bona,
podríem dir que va ser molt agradable. D’aquells vespres que et deixen
bon regust; sense haver-hi res especial. L’entreteniment també és part
de l’espectacle.
Recordo comentar la jugada amb
en Sumner sobre com era treballar
amb el genial productor -i millor persona- Joe Armsden, amb qui també
hi acabava de treballar jo mateix a
Londres. Vam terminar la jugada, parlant sobre reggae i, evidentment, fent
algun petit esment al seu pare.
Era un diumenge a les cinc i les
sis de la tarda. Un horari ben curiós
per fer concerts al Razz. Quelcom
insòlit, podríem dir, fins a l'arribada
de la punyetera pandèmia.
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HERMANOS
CUBERO

37
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SHUFFLE PLAY

Text: Yeray S. Iborra
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Primavera Labels
2021

[Country catalanocastellà]

Hi ha discos que no haurien d’haver existit. Els mateixos que
són imprescindibles. Els que més ens remouen i vinculen amb
els artistes. És la paradoxa del dolor en l’art: signem un contracte de per vida amb una persona que ha patit feroçment i
que ha estat capaç de compartir aquella ferida passant-la per
un sedàs estètic (musical en aquest cas). Sense pornografia.
Sense màscares (ni mascaretes). Comunicació puríssima.
Un dels discos més colpidors de 2018 va ser Quique dibuja
la tristeza. El dol fet melodia per Quique Cubero, amb l’acompanyament del seu germà, després de la pèrdua de la seva parella, va ser una puntada als ronyons. Una descàrrega valenta.
L’obra està fora de tot mesurament. No serveix com a punt
de partida per a comparar amb res del que hagin fet o facin
els de La Alcarria. Té classificació pròpia.
Però qui vol comparar? Quique dibuja la tristeza va demostrar una sensibilitat innegociable dels Hermanos Cubero. Més
enllà dels gèneres. Les cançons que colpeixen màgicament,
amb mandolina, folklore castellà o qualsevol altre vestit, estan
a l’abast de la parella.
Perquè la combinació atzarosa de tributs que fa trontollar el cor es repeteix a Errantes Telúricos (Primavera
Labels,2021), darrera novetat d’Hermanos Cubero. Menys
conceptual, òbviament, però amb píndoles d’emoció –d’altres
emocions–. No sempre han de ser tan transcendents: cal
respirar, divertir-se i riure de tant en tant. La joia de “La rama”
amb Christina Rosenvinge, la nostàlgia d’”Efímera” amb Amaia o un dels primers avançaments, trobadoresc, “Problemas a
los problemas”, amb Josele Santiago. Errantes Telúricos és un
disc de veus, amb inclinacions al pop i al flamenc, amb Nacho
Vegas, Carmen París o –entre altres– Rocío Márquez. Fins a
deu artistes, cadascú d’un pare i una mare diferent.
La parella de La Alcarria (establerta des de fa anys i panys
a Catalunya) segueix explorant camins insospitats. Ningú
esperava un disc temàtic i tan personal com l’anterior, però
tampoc aquesta obertura cap a nous gèneres. Aquells que
pensessin que les seves tonades castellanes, amb petites
pinzellades entre el bluegrass i l’americana, acabarien sent
una gracieta efímera s’equivocaven. Sortosament.
La sortida de l’àlbum ve acompanyada per Proyecto Toribio, un disc instrumental i homenatge al violinista Toribio del
Olmo. Amb molts altres músics també de renom, com Blanca
Altable. L’avançament conjunt va ser “Consuelo” i també hi
participava el tercer dels germans amb un vídeo il·lustrat,
Ernesto Cubero. Els Cubero, germans que generen germans,
facin el que facin.

2021:
An Earth Oddity
AIALA
New Beats
2021
[She's black and she's proud]

Renacer Pt. 1
KORA

La Marea
2021
[Una noia que tot ho fa bé]

Silenci, Aiala canta. Menys de
dos anys després de captivar-nos amb Nothing Less
than Art (New Beats, 2019), el
seu molt prometedor àlbum
de debut, la cantant barcelonina explota tot el seu talent
(que és enorme) amb un
segon treball de ressonàncies a Bowie i Kubrick. Menys
urbana que en la seva carta
de presentació però sense
deixar de sonar actual, la cantant barcelonina s'endinsa en
les formes més sensuals de
la música negra. Impossible
resistir-se al personal back to
black de la nostra particular
Amy Winehouse.
David Simon

I aquesta noia d'on coi ha sortit? Sí, ha sortit de Terrassa, sí,
però d'on coi ha sortit? On era,
on s'amagava fins ara? Com és
que no la coneixíem i de sobte
ha aparegut en escena i ens
ha rebentat el cervell amb Renacer Pt. 1, EP de cinc temes
que són una puta meravella?
Amb només 18 anyets i des de
la seva habitació, Kora (¿però
qui coi és la Kora?) ha modelat
un repertori que flirteja amb
una brillant paleta sònica conformada per les tonalitats de
l'electrònica, el pop, el jazz...
per acabar prenent una forma
pròxima a això que s'ha anomenat pop urbà. "Marte", "La
luna", "Come si fa", "+D24"...
quatre temazos que necessites escoltar ¡JA! .
Oriol Rodríguez

SostreterrA
IOU3R
Synth Vicious /
Aloud Music ltd
2021
[Racons inhòspits ]

Fràgil
SAÏM

BCore
2021
[El posthardcore BCore viu]

Trio de noise rock i experimentació sonora, format per
excomponents de (lo:muêso). Els de Barcelona ens
delecten amb un disc de tall
experimental, on el soroll,
space rock i post rock es van
alternant, podent-nos remetre
a Throbbing Gristle, Lisabö
(col·laboren al disc), Tristeza,
Mogwai o Tortoise. Les guitarres preciosistes i ambientals, s’intercalen amb d’altres
de caràcter més sorollós o
amb passatges sonors. Els
passatges parlats o cantats,
aporten varietat i amplitud
al discurs, majoritàriament
instrumental.
Maurici Ribera

Que em disculpen els fans
d’eixa factoria de pepinarros
que són Nueva Vulcano, però
servidor sempre ha enyorat
de debò el fluix d’alt voltatge
emocional i melòdicament
rotund d'Aina. Els preferisc.
Així que el segon disc d’estos
mallorquins és rebut per les
meues oïdes com aigua de
maig. Dotze andanades de
rock físic, jovenívol, macís i
aferrissadament apassionat,
que confirmen la seua vàlua
com a estendards actual d’eixe so tan de la factoria BCore
que va crear escola i encara
crema. Vibrant i contagiós.
Carlos Pérez de Ziriza

39

Difíciles
de manejar

Confinados
Enyorança
del
confinament

Steve Gorman

Neo Sounds

Your Honor
I Bryan
Carston
ho ha tornat
a fer

Text: Laura Peña

Text: Luis Costa

Us en recordeu de com us vau sentir durant el confinament? Com estàveu? Amb qui estàveu? On estàveu?
Potser ara, la vostra vida ha canviat de dalt a baix, potser ja no sou amb qui éreu ni esteu amb qui estàveu…
El cinema comença a documentar aquella època
que, ràpid passa el temps, ara ja ens sembla llunyana,
i una de les primeres pel·lícules que ho mostra és Confinados, que acaba d’estrenar HBO a la seva graella.
Una dramady rodada en només 18 dies entre el juliol i
el setembre de 2020 a Londres on el confinament era
una realitat total.
El guionista, Steven Knight creador de joies com
Promesas del Este, Locke o Peaky Blinders) i el director Doug Liman (El Caso Bourne, Mr & Mrs Smith) han
creat una història per als arqueòlegs del futur. Com
una parella en crisis, interpretada amb una química
boníssima per Anne Hathaway i Chiwetel Ejiofor, els
atrapa el primer confinament de l’any passat i els fa
reflexionar sobre qui son, on van i si volen tornar a ser
el que eren. La situació claustrofòbica en la qual ens
vam trobar tots, era ideal per plantejar una situació
així. I els dos actors van anar actuant a mesura que
el guió s’anava escrivint. Un guió, que té un gir en
forma de pseudo thriller i robatoris de joies que no fa
res més que recordar-nos com de transgressors ens
volem tornar quan ens trobem en situacions de privacions no voluntàries.
Noves paraules com “distància social”, “nova normalitat”, formen part ja del llenguatge cinematogràfic,
i escenes rodades per actors ¿secundaris? com Ben
Kingsley, Ben Stiller o Mindy Kaling, van ser realitzades via zoom sense cap altre element tècnic darrere,
fan d’aquesta Confinados, una raresa exquisida i una
novetat en el cinema que pot venir a partir d’ara.

Per un fill ho fem tot, absolutament tot. El protagonista de Your Honor ho sap prou bé: un prestigiós jutge,
traeix tots els seus principis per tal de netejar la merda
del seu únic fill. A la sèrie de Showtime, dirigida per
Peter Moffat, que emet Movistar +, aquest sofert progenitor no és un altre que Bryan Carston, qui després
del seu descomunal paper com a Walter White / Heisenberg a Breaking Bad... ho ha tornat a fer!. Carston
broda de nou la seva magistral interpretació d’un home
respectat i admirat a la seva comunitat que es veu
avocat a l’abisme d’una vida al límit, per tal de salvar la
del seu fill i la pròpia.
El primer capítol és sens dubte un dels més brutals
que hem vist darrerament, amb un ritme trepidant de
thriller que talla la respiració i et clava al seient. Òbviament, mantenir aquest ritme no seria possible per a
una sèrie i va baixant d’intensitat a mesura que passen
els capítols, però tant la trama, com les interpretacions
i la factura de la filmació, impecables, fan passar l’hora
de durada de cadascun d’ells en un sospir.
Your Honor ens recorda a The Sopranos o The
Wire, tant per la imatge familiar i quasi empàtica de la
màfia com per les trames de corrupció policial, judicial
i política o l’opressió de la comunitat afroamericana. I
tot plegat, en una ciutat tant singular i misteriosa com
Nova Orleans, que a Your Honor és quasi irreconeixible,
sense l’habitual omnipresència de la música o el vudú,
elements del tot innecessaris a l'hora de gaudir, sense
artificis, de la seva colpidora història de venjança, dolor i amor incondicional. El pròxim dimarts 16 de febrer
s’estrena el novè i darrer capítol d’aquesta gloriosa primera temporada de la sèrie. Si l’estàs veient ja saps de
què parlem; si no, fas molta enveja de poder-la veure
tota seguida. Enjoy.

i addictiva, Gorman no es talla i retrata sense ocultar cap
detall, per desagradable que sigui, aquesta meravellosament disfuncional família que van ser els Crowes, des dels
seus inicis, quan va decidir abandonar la universitat quan
només li quedaven tres mesos per llicenciar-se, i marxar
a Atlanta per materialitzar el seu somni de tocar la bateria
en la banda de rock més gran del planeta. El principal i
primer problema amb què es va topar Gorman va ser que
mai abans no havia tocat la bateria. No en tenia ni idea. Era
igual. Es va gastar els 1200 dólars amb que va arribar a
destí en timbals i plats i va aprendre.
El segon i més greu dels seus problemes és que a Atlanta es va topar amb els Robinson. Chris, el cantant, era (i
és) un borratxo amb propensió a creure que el món sempre
girava contra seu. Rich, el guitarrista, un sociòpata amb
trastorn obsessiu compulsiu.
La gran majoria del temps els germans el dedicaven
a barallar-se, tot sovint verbalment, a cops de punys en
no poques vegades. Quan les ferides sanaven escrivien
cançons, moltes d'elles temes magistrals: "She Talks to
Angels", "Jelous Again", "Remedy", "Twice As Hard", "Sting
Me"... De fet va ser aquesta misió gairebé divina per escriure himnes profans la responsable de què The Black Crowes
sobrevisquessin junts a dècades de tota mena d'excessos i
situacions extremes.
Una història, grandiosa (i en no pocs capítols trista),
sincer decàleg i mostrari de què és ser una estrella del rock
en la seva accepció más clàssica.

CULTURA DISPERSA

En l'era del grunge, The Black Crowes van ser la reserva
espiritual del rock clàssic d'essència setentera. Els fills putatius dels Rolling Stones d'Exile on Main St. (Rolling Stones
Records, 1972), Led Zeppelin o els Allman Brothers -que
per alguna cosa els Crowes provenien del sud nord-americà. També van ser el psiquiàtric sonor al qual van anar a
petar una colla de genials sonats.
Una banda que va acabar dilapidant tot el seu talent
però que en el seu millor moment va ser una veritable piconadora. Protagonistes d'un directe flamíger, van ser autors
d'àlbums referencials, com la seva magistral trilogia inicial
conformada per Shake Your Money Maker (Def American,
1990), The Southern Harmony and Musical Companion (Def
American, 1992) i Amorica (Def American, 1994). Tres discos que hauria de tenir a casa tot melòman i bon gurmet de
melodies i harmonies. Després d'això es van dedicar a seguir girant pel món, emborratxar-se, drogar-se, barallar-se,
separar-se i tornar-se a reunir (de fet, està previst que enla
seva nova resurrecció, aquesta vegada amb els germans
Chris i Rich Robinson com a únics membres fundadors a
bord, actuïn a Barcelona el pròxim 9 de novembre).
Així ho explica el seu bateria original, Steve Gorman
(amb l'ajuda a la redacció del periodista i escriptor Steven
Hyden) a Difíciles de manejar. Vida y muerte de The Black
Crowes, les seves memòries dels anys viscuts al costat dels
Robinson, alguna cosa així com la resposta ianqui i hippiosa
als Gallagher d'Oasis.
Relat escrit a partir d'una prosa tan senzilla com efectiva

CULTURA DISPERSA

Text: David Simón
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Sentient
Jeff Lemire
Gabirel Walta

Una nova
odissea a l'espai

Si hi ha un nom en el qual es pot confiar si el veus en la
coberta d’un còmic, aquest és el d’en Jeff Lemire, guionista de Sentient i autor (hiperactiu) de moltes més obres
destacables els darrers anys. En Lemire el vaig descobrir
com un dels continuadors la joia que havia fet Warren Ellis
amb Moon Knight (Caballero Luna) i només puc recomanar
obres d’ell com Descender/Ascender o la declaració d’amor
al còmic ‘pijamero’ que és Black Hammer. Aquí el trobem
acompanyat de Gabriel Walta, retrobat després de l’excel·
lent col·laboració que va fer amb en Tom King, The Vision
(sempre reivindicable, més encara ara amb la sèrie de TV
Wandavision) o Magneto, amb Cullen Bunn, menys coneguda però també molt gaudible.
Sentient és de les primeres sèries que edita TKO Studios, la particularitat de la seva iniciativa és publicar (als USA)
alhora totes les grapes de la col·lecció, a més de donar
l’opció de comprar al mateix temps el volum recopilatori o
en format digital. És a dir, a l’estil Netflix, oferir la història
sencera des del primer moment i no haver d’esperar entre
episodis. Tot i que no sóc partidari d’adaptacions d’altres
medis/format, és una manera de no deixar perdre el format
grapa, l’hàbitat ideal per aquest tipus de còmics, res pot
guanyar el fet de tenir una portada per a cada episodi i la

sensació d’acabar una grapa amb un bon cliffhanger final
(tant és que t’esperi la grapa següent al costat).
Malauradament, aquí només ens ha arribat l’opció de
recopilació en tapa dura de la mà d’Evolution comics, una
edició que tant per preu com per característiques (portades
reduïdes al final) podria ser molt millorable.
Si ens centrem en el contingut, partint dels autors que
té, Lermire segueix en estat de gràcia, la història atrapa i es
deixa llegir d’una tirada. Walta destaca en crear la narrativa
i l’atmosfera necessàries perquè ens quedem enganxats
però la seva representació dels personatges infantils recorda a aquell Romita Jr que no m’acaba de convèncer.
Els personatges principals són els nens a bord de la nau
U.S.S. Montgomery, rumb a un nou planeta on establir-se. Un
atac dins la nau, deixarà als nens com a únics supervivents,
aïllats de qualsevol comunicació i amb la intel·ligència artificial VALARIE com a guia (i mare) perquè se’n puguin sortir.
Les referències a 2001, una odissea a l’espai són evidents
i penso que l’originalitat de la proposta dimana de l’associació nens + intel·ligència artificial, d’aquí que la història
em funciona com a còmic més del que ho faria en qualsevol
altre format possible, i això és un punt importantíssim que
posa en valor molt alt l’obra.

CULTURA DISPERSA

Text: Ferran Baucells Pou
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MÚSiCA
iL·LUSTRADA
Il·lustració: @_Sisaco_

La Guàrdia, un podcast
musicalment dispers
sense filtres, etiquetes,
ni elitismes.
Nou programa
amb Carlota Flâneur.
Clica a la icona
per escoltar-lo!

Juli Bustamante
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Ja comença El congrés dels solitaris, el nou
podcast de Música Dispersa que es capbussa
en la vida i miracles dels artistes i grups
referencials de la nostra escena musical.

Lluís Cabot, ànima i motor creatiu de Da Souza que
acaba de presentar el seu segon EP en solitari,
Fernanda, és el protagonista del primer programa.
Ja el pots escoltar aquí.

#llibertatpablohasel

