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Portada: Queralt Lahoz
Entrevistes: Joana Serrat, Dani Nel·lo, Eduard Gener,
Miquel Serra, Bofirax, Guineu, Slim Samurai, Ariox
Disc destacat: La mateixa sort de La Ludwing Band
Concerts: Vida Festival, Canet Rock, Cruïlla
La Col·lecció: Tomàs Fuentes
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EDiTORiAL
Fa ja més d’una dècada, finals de 2009, vaig decidir deixar la “seguretat”
d’un sou, per perseguir el somni de viure de la creativitat que em bullia a
dins i mal aprofitava per a un altre tipus de sector no cultural. Això per una
banda. Per altra, ajudar a gent com jo a saltar de la feina “segura” a la piscina de viure del seu talent artístic.
Amb una colla de boixos, vam crear un projecte que es deia Bonapassa
(nom de la versió positiva i catalana de la productora de Clint Eastwood),
que amb el temps ha anat mutant, ha sobreviscut a totes les crisis, tant
externes com internes, i que enguany cerca tornar al punt d’origen de ser
trampolí de nous talents.
I en mig d’aquesta aventura, fa gairebé un any, un boig fotògraf que ha
retratat les estreles més brillants de Hollywood i de gairebé tots els plats
de la cuina catalana, entre altres instantànies, Xavi Torres Bacchetta, em
va venir a cercar per a un projecte ideat per un altre quixot de les arts, Oriol
Rodríguez, que es deia MÚSICA DISPERSA. En principi, era per veure com
hi podria col·laborar a la part audiovisual.
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De la forma més ximple, m’he anat implicant del tot, en moltes facetes
d’aquest, però en aquest número m’estreno com a cap de redacció -si
aquesta és l’etiqueta (tampoc m’agraden gaire)- i s’ha de dir que ha estat
tota una experiència enriquidora i divertida, tot i tenir el temps just per
gaudir-la.
Fer una revista com aquesta no és fàcil. El nivell de qualitat és alt. Mantenir-lo és tot un repte. Personalment, me n’alegro d’aquell divendres 16
d’octubre de 2009, fos el meu darrer dia de la zona de confort professional,
i que lluitar contra molins de vent m’hagi portat a aquest projecte, no ja per
la revista en si, sinó per la part més humana de totes: conèixer una quantitat de gent nova, molt interessant i que té molt de dir de la cultura i de la
música que es fa a la nostra terra.
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Cap de redacció

Ricard Altidill
Èric Altimis
Bibiana Cabot
Àlex Carmona
Joel Codina
Luis Costa
Pam Espigares
Ignasi Estivill
Marc Ferrer
Daniel Iturbide
Helena Martín
Jaume Olsen
Marcel Pujols
Maurici Ribera
Jan Romaní
Yeray S. Iborra
David Simón
Laura Peña
Música Dispersa
Carrer Ripollès 86-88 local
08026 Barcelona

Foto de portada
Noemí Elias Bascuñana

DE PORTADA

QUERALT
					LAHOZ
Cor
salvatge

Queral Lahoz ha publicat el seu primer
elapé, Pureza (Say It Loud, 2021), per
parlar de la virginitat de l’ànima -no negarnos a nosaltres mateixos- i de l’amor
incondicional que sobreviuen en un món
corrupte i violent. Ella és ambiciosa,
amb fragilitats confesses, orgullosa
dels seus orígens i de la seva
ascendència femenina.
Text: Joan Vendrell Gannau
Fotos: Noemí Elias Bascuñana
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"

La puresa va més
enllà de la tradició"

Et vam conèixer l’EP 1917
(Say It Loud, 2019) però ja
feia gairebé una dècada que
venies cantant.
Hi va haver moltes experiències diferents, molt d'estudi
de diverses músiques. Jo vaig
començar quan tenia setze
anys a pujar als escenaris a
compartir música amb altres
persones. Abans només tocava sola.
Hi pujaves ja en solitari?
No, vaig tenir una banda que
ja venia feta amb un nom que
no m’agradava gaire, però no
tenien cantant. Eren molt divertits, amb actitud i m’hi vaig
apuntar.
Com va anar?
Vaig aprendre moltes coses.
Una va ser que no podia ser la
mare de cinc paios més grans
que jo.
Per què?
Jo era la petita, ells amb vint
i jo amb disset. Però eren un
desastre. Normal amb aquella
edat. Jo sempre tirava cap a
la responsabilitat. Al final era
jo qui ho acabava organitzant
tot: aconseguir concerts,
gestionar els diners... Gràcies
a això vam poder comprar
l’equip de so, etc.
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I a partir d’aquí?
Vaig aprendre que no havia de
fer amb la meva vida (riures)
i em vaig posar en projectes

diferents, com a jams de soul,
de reggae i de latin. Jo em
sumava a totes. Un any i mig
aprenent moltíssim de músics
boníssims.
Fins?
Fins que vaig arribar a De la
Carmela, que és un duo que
encara tinc, de bolero i de
folklore, preciós! Que comparteixo amb una persona molt
especial que és Daniel Feli·
ces, que té també D'Callaos.
He après moltes coses. Ha
estat el meu màster.
I abans de tot això, tens una
clara influència de la teva
àvia i la teva mare. Que s’es·
coltava a casa?
Els diumenges a casa meva, la
meva àvia feia arròs o galtes o
altres menjars especials. Tinc
records maquíssims perquè
teníem ocells i aquell dia tancàvem finestres, els deixàvem
anar per la casa, engegàvem
la ràdio, cantàvem i els ocells
s’afegien. Hagués molat tenir
els ocells en llibertat, però bé,
aquestes coses que passen.
La infància és la veritable
pàtria.
Sí, tot i que connectéssim la
televisió per veure Els Simpsons, la música estava per
sobre. I sempre hi ha un fil. De
fet, a la meva àvia la vaig cuidar fins que va morir i sempre
em demanava que li poses en
marxa la ràdio, tenint música
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fins al darrer dia a casa. Crec
que, d'ençà que va morir, no la
posem tant.
Què li agradava, a l'àvia?
L’àvia, com és lògic sent
granadina, música tradicional
andalusa: folklore, flamenc,
sevillanes... La mare escoltava
coses més modernes. I jo, com
a nena de vuits anys, música
més pop, com les Spice Girls,
Ricky Martin, Anastasia...
feia fins i tot coreografies per
ballar.
I de tot això, va sortir tot
aquest mestissatge que fas.
Jo de petita volia fer ball
modern, perquè les sevillanes
no m’han agradat mai gaire,
i d’aquí neix una barreja de
totes les coses.
I quan entra el hip hop?
Doncs quan vaig començar
l’ESO, vaig tenir contactes
amb gent més gran que jo.
Sempre he estat de relacionar-me amb gent més gran. I
tenien altres influències: em
van començar a posar SFDK,
la Mala, Doble V...
Els clàssics.
Em recordo que anàvem a
un camp de futbol, al costat
de casa meva, portàvem les
controladores, unes planxes
portàtils que portaves sons
desats i fèiem bases (imita els
sons de les bases), rapejant
i improvisant. I vaig dir-me
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que això m’agradava. Vaig
començar a indagar i escriure
cançons més rapejades.

CRÍTiCA
Pureza (Say It Loud, 2021)
és el primer LP i segon
disc de Queralt Lahoz, que
després d’aquell EP 1917 (Say
It Loud, 2019) en què es va
donar conèixer. Ens porta
altre cop el seu mestissatge
urbà de dancehall, flamenc,
hip hop, R&B i ritmes
llatins per endinsar-nos
en forma de poesia en la
puresa de l’ànima, l’amor
incondicional, l’orgull de
llinatge –d’homenatge a la
seva àvia- i barri, a més
de fer-nos veure que hi ha
de dolent en aquest món
de tirotejos i problemes de
doblers, controlat per uns
quants amb poder. No, no
és com la Rosalia, com la
comparen molts. És ella,
diferent i única.

Amb tota aquesta barreja i
lligant amb el nom de l'elapé,
on està per tu la pureza?
Doncs per mi està a l’interior
de la persona. La puresa va
més enllà de la tradició: tu
pots fer música tradicional,
com els ortodoxos flamencs
volen que facis, però potser
no ets pur. Per a mi va més
enllà: va en l’ànima.
És trencar amb la tradició?
Has de ser fidel al que tu
sents. La teva ànima ha
nascut per dir unes coses,
expressar-te d’una forma. No
t’enganyes a tu mateix quan
ets fidel als teus principis i
formes de comunicar. Allà ets
pur. I aquí és on neix la puresa.
Et qüestionen que trenquis
amb el flamenc tradicional?
No els escolto. Em vaig posar
a una escola de flamenc a
vint-i-dos anys i em vaig
adonar que aquest món tan
tradicional i tan poc flexible no
era per mi. Jo sempre he estat
una noia sense etiquetes. No
m’agraden els límits a la vida
ni que me’ls posin.

que pensis abans que en surti
alguna cosa. Serveix per estimar i també per odiar i crear
guerres.
A 'Tu boca', parles doncs
d’amor.
És una cançó d’amor universal
i per l’altra banda, 'Tiroteo' és
una cançó de conflicte social i
de guerres. Que fàcil és parlar
des del poder i que difícil es fa
pel poble sortir de la guerra i
de la fam. Fins i tot, nosaltres
ara estem vivint una guerra
pandèmica molta forta, i no
sortim d’aquí perquè quatre de
dalt han dit: anem a veure què
passa.
A banda, amb aquesta
cançó has fet una bona col·
laboració.
Sí, amb Jorge Pardo! Encara
no m’ho crec. Estic molt orgullosa, sóc molt seguidora de la
seva feina. Sempre ho desitjava, el recordo a una festa de
la Mercè que em va fer plorar.
Tenir-lo al disc és una sort
immensa, i espero algun dia
tocar a dalt a l’escenari amb
ell.

Anant més al disc, hi ha dues
cançons, 'Tu boca', tema molt
sensual, i 'Tiroteo', que també
parles de la boca. Què és per
tu la boca?
La boca és molt especial per
dues coses que m’agraden en
la vida: una és menjar.

El disc també és una declara·
ció d'amor incondicional.
Tot va començar quan vaig
escriure un vers al meu nebot.
Vaig sentir un amor diferent,
molt profund, molt net, amb
molta llum, una aigua cristal·
lina. Sempre veig quadres
visuals i vaig escriure uns
versos: "Te quiero llevar donde
nunca estuve, Y te quiero dar
lo que nunca tuve".

L'altra?.
I l’altra cantar (riures). Jo encara no sé el llenguatge dels
signes, m’agradaria saber-ne,
però per a mi la veu és la
forma que tinc de comunicar. Crec que de la boca surt
tot, des de l’amor a l’odi. És
una eina comunicativa molt
important i és molt important

Que ha acabat a la cançó 'Tu
boca'.
Sí, de sobte vaig escriure
altres coses sobre l’amor, per
altres persones i em vaig adonar que era un amor molt real
i universal. L’amor ha de ser
net, ha de ser pur. El moment
que no ho és, ja no és amor,
ja són condicions, interessos,

etc.
I per altra banda, també tens
un amor per les teves arrels,
a la família, al teu barri.
Jo em sento molt agraïda
d’haver nascut a un lloc on
potser no he tingut privilegis, perquè tot el que tinc ho
valoro moltíssim. Tot m’ho he
guanyat jo sola i també amb la
gent que m’estima. Jo valoro
molt a tothom que ha mogut una peça perquè jo hagi
arribat on estic ara i demà allà
a dalt. Estic molt orgullosa del
meu origen humil i sempre en
vull parlar.
El barri no sempre és fàcil
Les drogues són presents
però no crec que hi hagués
anat per aquí. Però hi són perquè la gent busca evadir-se.
En comptes d’anar per aquí, si
es pogués fer coses com un
esport, projectes culturals o el
que sigui, fer coses, doncs no
passaria. Però a la gent de dalt
no els hi interessa. Per això la
cultura està molt malament en
el nostre país.
Vas tenir sort, doncs.
Bé, he passat moltes depressions, perquè sóc una persona
molt intensa, he tingut moments molt difícils a la meva
vida, però la música m’ha
salva. Sento que la música,
que l’art, salven vides.
Et consideres una persona
altament sensible?
Molt i és complicat. Des de
petita, si veia persones grans
soles, em posava -o em posoa plorar. Jo veig coses que a
mi em molesten, i ploro. Ho
passo malament, de fet ara
que ho estic dient, ja m’estic
emocionant.
Sents el dolor dels altres.
Quan van assassinar aquest
noi de Galícia, em vaig llevar i
em vaig posar a plorar
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La teva ànima
ha nascut per
expressar-te"

Samuel
Pensava que podrien ser
els meus amics o els meus
nebots, podria ser qualsevol
de nosaltres. Vivim en un món
molt violent i això em dóna
vertigen.

Encara sort (riures)
I m’he adonat que la societat,
la pressió externa ens afecta
moltíssim. Ho hem de degustar, sense presses i això
és el que he aconseguit amb
Pureza.

I ho superes amb la música.
Em faig més forta quan puc
escriure i cantar sobre això,
donant un missatge al meu
escenari, perquè sento que
tinc un poder i que l’haig
d’usar. I ho passo molt malament quan gent amb aquest
poder no ho fa o ho fa malament.

Tot són presses.
Sí, i més ara amb el confinament, vinga, a fer quelcom!
I després també hi ha la
precarietat econòmica, jo ho
he començat des de zero. Que
era, mare meva! He apostat
vuit mil euros al vermell, i
sortirà negre.

Entre 1917 i Pureza, creus
que has crescut més musi·
calment, com a persona o
totes dues coses?
Totes dues coses. Musicalment, jo venia de fer sempre bandes i grups, tot molt
orgànic. I he après molt dels
músics que m’acompanyen. I
també he millorat personalment, perquè he fet teràpia
en aquest procés, tenint
molta ansietat.
Molta?
Quan vaig començar amb
1917, em pensava que em
moriria, no és broma, de veritat t’ho dic. Tenia una ansietat
molt forta, anant diverses
vegades a l’hospital que m’estava morint, amb taquicàrdies
incontrolables. Però segueixo
viva (riures).

Tornant a les cançons del
LP, 'Dame doblones' respira
insubmissió.
Aquesta cançó parla de moltes coses: de la precarietat,
de l’ansietat i d’una classe
treballadora, que demana
unes millors condicions de
vida. La vaig escriure en el
metro, observant la gent, que
m’inspira moltíssim.
Que pensaves al metro?
Que ens volen sempre fora
del llenguatge cultural i dels
nostres orígens. En la pressió
de què tot sigui maco a les
xarxes socials i que al final
l'ansietat ve de la precarietat.
I amb 'La misa' què expres·
ses?
És una queixa i és una cançó
unida al 'Tiroteo', podrien ser
la mateixa cançó, però vaig
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separar-les. I és la introducció
que et diu que la gent de dalt
o que tenen alguna mena de
poder, com els influenciadors,
poden cometre un delicte i dir
com el rei: "ai, perdona, m'he
equivocat, no ho faré més", i
no passa res.
No responsabilitzen.
Exacte, no tenen la sensació de ser els responsabes,
actuen amb total impunitat.
Demano disculpes, “vaig a
missa”, se’m perdona i demà
torno a pecar. On estan els
límits del perdó? On és el
càstig? Quin és el límit de la
justícia? Els diners? El final és
un món corrupte.
I tot això lliga que la Viqui·
pèdia diu que has estudiat
Criminologia?
Això és veritat (riu). És que em
vaig barallar amb la música
un temps, a part ma mare em
deia que havia d’estudiar i
vaig escollir alguna cosa que
a mi m’agradés. Vaig dir: Que
té Dret? Psicologia? Criminologia! I em va agradar molt,
sobretot medicina forense i
delinqüència juvenil. Em vaig
quedar a quart. Algun dia
l’acabaré!
El futur?
El futur està ple de coses meravelloses i d’èxits. Sóc molt
ambiciosa. Sempre apuntant
alt. Sé cap on vaig i el que vull
fer.

JOANA
SERRAT

Text: Laura Peña / Joan Vendrell Gannau
Fotos: Jordi Vidal
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Sensibilitat i contundència, tot acompanyat
d'una veu que embolcalla unes músiques que
et transporten a diversos nivells, sensacions
i fins i tot llocs llunyans. És Joana Serrat i
el seu disc Hardcore from the Heart (Great
Canyon Records, 2021).

La teva música va començar
arran de la teva estada a Du·
blín o venia de més enrere?
La música sempre ha format part de la meva vida. Els
primers records que tinc de
la meva infantesa, la música
ja hi és present. Dublín fou
un viatge iniciàtic en què vaig
decidir que faria les meves
cançons encara que tingués
veus desencoratjadores al
meu voltant. Vaig marxar per
a trencar rols i ho vaig aconseguir. Fou un inici de moltes
coses.

Fent el
				cor dur

Quins són els teus referents
musicals?
En tinc de clàssics i de més
contemporanis. De vegades
són cançons i gravacions que
estan tocades per una vareta
màgica que t’obren un nou
món i et fan reviure la música
per primera vegada.
I sempre en anglès
Canto en anglès perquè és
així com entenc la meva música. Quan ho faig en català
és perquè també ho sento

d’aquesta manera. Forma
part d’un ideari. Les llengües
evoquen mons. Tinc uns referents musicals molt clars.
És més fàcil dir intimitats o
destapar-se en un idioma
que no és el teu?
Hi ha aquesta creença. Tot
depèn del que signifiqui
aquest idioma per a tu.
Hardcore from the heart és
el teu cinqupe i el més intens
en termes emotius
La meva sonoritat és intensa.
O així ho veig jo. Crec que reflecteix la manera com sento
el món i visc la vida. Sóc una
persona altament emocional
i sensible i això ho trasllado
a les cançons i als discos.
Aquest disc, en termes lírics,
ofereix més detalls de la meva
vida privada i parlo d’una crisi
personal. Potser per això,
sembla que sigui més intens
sentimentalment...
El títol està manllevat del
llibre de la sexòloga i actriu
pornogràfica Annie Sprinkle.

Com lliga el llibre amb el
disc?
He establert un paral·lelisme
entre la pornografia i el dol.
Tant l’assagista del llibre com
les cançons del disc neixen
de la necessitat d’explicar la
fallida comunicativa del no
ressò i del no retorn en una
terra erma.
Com hem d’escoltar aquest
Hardcore from the heart?
Sense cap mena de censura
ni prejudici.
Què és el que va passar a
l’habitació 609, si és que
existeix?
Si existeix o no, no és rellevant. El que volia remarcar
va ser una revelació que vaig
tenir en la qual, tot d’una, em
vaig sentir engolida i superada per la realitat. De vegades,
hi ha situacions que prenen
un significat divers quan
canvies de lloc alguna de les
peces del tauler. La fal·lera
que ens encega i, en concret,
que em va fer perdre el món
de vista, feren que continu-

INQÜESTIONABLES

és perseguint follies sense
pensar que en aquest anhel
pots fer mal a aquells qui més
estimes.
En aquest disc sembla que
cerques un autocuració i un
distanciament.
No buscava sanar-me; tan
sols tenia la necessitat
d’expressar tot un procés
emocional i mental que estava experimentant. No volia
distanciar-me, tot el contrari,
volia aferrar-me tant com
pogués a aquella identitat,
aquella felicitat i aquell nou
món que s’havia obert davant
meu.
Ho vas aconseguir?
No, perquè la realitat s’imposava i marcava un paradigma
totalment diferent. Allò que
havia viscut era finit i havia
acabat. Una de les reflexions
que vaig fer després d’haver-lo gravat, fou la necessitat de passar pàgina perquè
realment em sentia atrapada
en un univers paral·lel i inexistent. Vaja, que només tenia
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sentit per a mi. Per sort, he
pogut avançar amb la meva
vida i col·locar les coses al
seu lloc i reconèixer-les com
a tal sense que em facin mal.
Ets un referent de la músi·
ca “americana” feta a casa
nostre?
Per a mi, l’americana és una
manera d’entendre el món.
T’identifiques amb una sonoritat que evoca tot un ideari
que t’interpel·la. Crec que en
aquest país, l’americana és un
gènere de pas, que mai acaba
d’arrelar. Hi ha tendències
més blue grass, més folk i fins
i tot més country, però no hi
ha una reflexió profunda vers
el gènere.
D’on ve la fal·lera per la cul·
tura ianqui?
De la cultura americana
m’apassiona, sobretot, la seva
música. Però també aquesta
qüestió tan ben explicada per
Leslie Fiedler: “Ser americà
(a diferència de ser anglès o

"

francès, per exemple) és precisament imaginar un destí en
comptes d'heretar-lo; ja que,
per la nostra pròpia condició
d'americans, sempre hem
habitat en el territori del mite
en lloc d'en el de la història”.
És a dir, aquesta capacitat
de reinvenció inherent i tot el
que això comporta.
En una entrevista de fa uns
anys deies alguna cosa així
com que “formaves part d’un
món que s’estava extingint”
Després de viure un confi·
nament i una pandèmia, com
veus ara aquest món que
tenim i vivim?
Doncs amb la mateixa inèrcia
que duia ara fa quatre anys,
quan vaig mantenir aquesta
conversa. El món s’apaga, i
cada vegada ho fa més de
pressa. I al final, tard o d’hora,
el món s’extingirà per a tothom.
Aquest disc ja el tenies fet fa
un any, per què has esperat a

publicar-lo?
Vaig mantenir el cap fred,
no volia treure el disc i no
poder presentar-lo en directe. Per una banda, no volia
que passés desapercebut i
em semblava que ara fa un
any la confusió era encara
més aguda que actualment.
També existia una grau de desafecció. Per una altra banda
i, finalment, necessito fer
concerts.
Mostrar-lo en directe.
No puc perdre l’oportunitat
que suposa publicar un disc i
poder-lo girar.
Per què la Joana Serrat no
encapçala els Festivals de
Música que se celebren
aquest estiu a casa nostra?
Això t’ho haurien de respondre els responsables artístics
dels festivals respectius.
Tot i això se t’ha girat mol·
ta feina de concerts. Com
portes la nova forma del

He establert un
paral·lelisme entre
la pornografia i el dol"

directe?
Animada. És un nou repte i
crec que hi ha moltes coses positives que es veuen
reforçades amb aquest nou
format.
Aquest any també hem
pogut gaudir de la teva col·
laboració en el disc de Ricky
Gil 'Infinites Rutes Invisibles',
alguna col·laboració futura
que t’agradaria compartir
amb nosaltres? Sempre hi ha
projectes, tant de bo en pugui
parlar d’algun ben aviat.
Com intueixes el teu futur
Si em preguntes com el veig
no el puc deslligar del context
històric en què visc, i per tant,
aquesta lectura l’obvio tot
sovint. Prefereixo centrar-me
en el dia a dia. Si la pregunta
és què n’espero de la meva
carrera, et diré que voldria
que fos longeva i pròspera.
La música ha donat sentit a
la meva vida i espero que ho
continuï fent durant molts i
molts anys.
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Quan entres a
l’estudi és com
entrar l’Enterprise
de Star Trek i
allà no existeix res
més que la música"
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Text: Joan Vendrell Gannau
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
Dani Nel·lo torna
amb els Mambo
Jambo i el seu elapé
Exotic Rendezvous
(Buenritmo, 2021) que
ell mateix produeix,
portar-nos a la
música instrumental
aquell exotisme de
terres llunyanes. La
seva veu és el saxo i
que la seva passió per
la música el porta des
de la producció a ferne divulgació.
Tot va començar amb Los
Rebeldes cap a l’any 1985?
Jo vaig debutar professionalment el 5 de maig de 1985.
Tenia disset anys, ja havia
fet col·laboracions amb ells,
però aquell dia va ser el bolo
a l’Studio 54. Vaig començar
fent pocs temes, perquè jo era
el petit de la banda, i a poc
a poc vaig entrar en aquesta
vida del directe, rock’n’roll, fer
gira i discs. Allà vaig aprendre
a créixer musicalment.

Rebel
		 amb causa

Que et quedes d’aquella èpo·
ca amb Los Rebeldes?
Va ser una etapa crucial per
a mi, no només per la música,
sinó per la indústria d’aquell
moment, que era diferent, i és
una època que recordo amb
molta felicitat. Era quan es
venien mils de discs.
I després?
Cap al 1989, vaig començar
a tocar blues i R&B aquí als

clubs de Barcelona, amb els
col·lectius d’aquest tipus de
música que hi havia a la ciutat,
coneixent una altra realitat
musical, descobrint el món
dels clubs, tocant amb els pioners del blues com Amadeu
Casas, August Tharrats, Big
Mama Montse...
Alguna banda pròpia?
El 1998 vaig fundar la formació Nel·lo i la banda del Zoco,
que era una proposta meva
cantant en castellà amb temes
propis, mentre seguia fent la
música instrumental, la qual
vaig decidir que seria al que
em dedicaria a partir del 2002.
Vas deixar de cantar?
Cantar està molt bé, però jo
m’identifico més amb el saxo,
que és la meva veu. Vaig decidir que m’identifico més amb
el seu so, amb el meu vocabulari, que he fet de forma
autodidàctica, escoltant discs
i la gent que m’agradava, fent
un llenguatge propi, millor o
pitjor, però és el meu.
Així ets tu.
Em puc expressar i transmetre
emocions. La cosa més bàsica
de la música, crec, és transmetre emocions. Un intercanvi
d’emocions entre el que toca i
qui ho està escoltant.
I van arribar Mambo Jambo.
Sí, els vam fundar a partir del
2009. Va néixer en paral·lel
amb el projecte Taboo a la
Sala Apol·lo, al Paral·lel... (riures). Va anar molt bé perquè

era una vegada al mes, llavors
anàvem preparant repertoris
diferents, i allà vam trobar
una manera de fer el directe
de música instrumental amb
aquella formació de quartet:
Ivan Kovacevic, Anton Jarl i
llavors hi havia Mario Cobo.
Va funcionar?
Vam tenir la resposta ràpida
de la gent i de tocar de seguida, sortint molts concerts,
viatjant a Àustria, França,
Mèxic...
L’estil de cabaret del clip
'Exòtic' va arribar amb el
Taboo?
Sense treure mèrit al Taboo, l’amor per la varieté, el
cabaret, l’entreteniment...
anacrònic, ja fa molt de temps
que el tinc, fins i tot, havia
fet un espectacle que es deia
'Estranyes Sensacions', que hi
havia una ballarina del ventre,
el faquir... però sí, el Taboo, va
ser una manera de treure tot
això, que va anar molt bé i ens
ho vam passar molt bé.
I amb això que en treus?
Que altres mons són possibles: que no tot ha de ser pop,
rock, indie..., si tens una proposta, tu te la creus, és prou
singular, personal..., no cal
anar a gèneres que estan fets
i més que fets, seguint la gran
autopista de la indústria.
És difícil mantenir-se en el
gènere instrumental?
Com dirien en català: Tot té el
seu preu (riures). Em referei-

xo que fent aquest tipus de
música saps que hi ha una
sèrie de llocs que saps que no
arribaràs mai. El món és com
és. Per altra banda, hi ha una
connexió directa. No necessites tornades, de lletres..., d’un
cantant... el missatge nostre
és la mateixa música, un llenguatge universal.
De fet, és molt fàcil de ser
banda sonora, n’heu fet?
Sí, música per teatre. Hem fet
més de catorze muntatges
junts amb Carme Portaceli,
també hem fet per pel·lícules
o sèries. Sempre diuen que
Mambo Jambo hauríem d’estar amb pel·lícules.
Jo me l’imagino amb molt
tipus de pel·lícules.
Sí, la música instrumental té
un poder molt abocador, pots
fer que la gent s’imagini entrar
en un món i, a més, cada u
el seu, perquè és una cosa
subjectiva.
En aquest darrer disc teniu
un punt més exòtic que altres
discs amb Mambo Jambo.
Nosaltres sempre hem basculat amb el R&B, el surf, una
mica de jazz..., sempre tenim
aquests ingredients, i potser
l’exòtic era un ingredient que
no havíem sumat a la recepta.
El que hem intentat en aquest
darrer disc és no repetir-nos,
no fer els nostres mateixos
clixés o camins. El temps de
confinament i mesures ens
ha donat molt de temps per
treballar-ho.
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El saxo és la meva veu"

compartir música, a dalt o a
baix de l’escenari. Sóc del típic
pesat que dic “has d’escoltar
tal”. En els temps que fèiem
CD’s o llistats de mixtape, m’hi
passava molta estona. No és
només intercanvi musical, sinó
també emocional. I ara tinc
una oportunitat de fer això
durant quatre temporades i
això aquest any ho complementaré...
Amb?
Una banda sonora interessant.
Quan fa molts anys que estàs
amb la música, està molt bé

Dit això, Mambo Jambo ne·
cessita molt el directe.
Tota música necessita el
directe. Però amb aquesta situació, el que hem vist que un
músic sense públic, no serveix
de res. El directe no té preu. I
el que tu dius, Mambo Jambo
és una banda molt física, molt
orgànica, ens lliurem molt en
el directe. I aquesta negació
a ell, ha estat una negació a
nosaltres mateixos.
Precisament 'Contra las cuer·
das tracta d’això.
És una mica el sentiment que
teníem amb la situació, sense
culpar a ningú. Quan estàs
contra les cordes, intentes defensar, sense caure en pànic
i tornar al centre del ring com
més aviat millor
Vau gravar molts més temes
dels que hi ha?
Més dels que surten. Una cosa
bona del confinament és que
es va compondre força i després, molt d’assaig, i clar, tenia
una pila de temes per escollir,
vint-i-set!, i d’aquests n’hem fet
dotze. Ha estat una reducció
de tot un temps de composició.
I com es compon?
Jo sempre dic que s’ha de
sortir cada dia a pescar. Un
dia pescaràs un ritme, un altre
una melodia, i l’altre un tema

més articulat. Això fa que el
dia que vols treure alguna
cosa, tens un calaix de sastre.
Llavors és el dia a dia.
Sempre anar fent. Un dia
obres allò que vas gravar
aquell dia i dius: merda és
això?, això no val per res o...
caram, això no està malament.
Això sí, en el darrer LP, a la
paleta hem tingut més colors
per expressar-nos que en el
passat.
Sobretot en l’exòtic.
Sí, amb tots els respectes
pels clàssics d’aquest gènere:
evoquem la utopia, els paradisos perduts, el món aquell
de l’ideal. I nosaltres des del
nostre so, hem fet una picada
d’ullet a aquest món.
A part dels Mambo Jambo, hi
ha Los Saxofonistas Salvajes.
Sí, són dos dics, volum u i dos,
que són un homenatge a uns
saxofonistes que al final dels
anys quaranta van començar a
posar les primeres pedres del
R&B i del que seria més tard el
rock’n’roll. Abans de la guitarra elèctrica, el saxo va ser un
instrument clau, trencant barreres. Una llavor que ha durat
fins als nostres dies. I el que
nosaltres hem fet és aquesta tradició, sense fer revival,
portant-ho al segle XXI.

I la teva faceta com a produc·
tor?
És una de les que més he
gaudit els darrers tres, quatre anys. És una cosa que
m’agrada molt, perquè quan
entres a l’estudi és com entrar
l’Enterprise de Star Trek i allà
no existeix res més que la
música.
I això per què?
Perquè no tinc aquesta pressió com a músic, pensant en
els teus temes i com ho faré,
sinó que algú et porta el seu
material i tu l’endreces una
mica, fent una mica d’intèrpret
entre el compositor i l’oient.
T’agrada.
Hi ha tot un joc tècnic que
m’interessa. He produït el darrer de Mambo Jambo, com és
lògic, també l’anterior a aquest.
També Rambalaya, que és
una banda de Barcelona de la
qual estigui enamorat, on hi és
el bateria del Mambo Jambo,
Anton Jarl, amb Jonathan
Herrero, a la veu, amb què se
te’n va l’olla. També Koko Jean
& The Tonics, amb la cantant
afroamericana, Miss Koko-Je·
an Davis, que és una passada.
He produït diverses coses.
I el programa de ràdio.
Sí, Jazz Watusi, a ICat Fm.
A mi sempre m’ha agradat

tenir diferents punts de vista.
Jo crec que ens hem de diversificar. I seguiré fent aquesta
aposta.
Com veus el futur?
La música és una necessitat
humana des del paleolític inferior, i això seguirà essent així,
passi el que passi, simplement
va canviant de forma i no ens
hem de posar mai les mans
al cap per aquests canvis.
Sempre n’hi ha: a la societat, a
la manera de fer, a la tecnologia, la moral, l’ètica..., es tracta
d’adaptar-se i anar fent. Si

et fixes, a principis de segle
XX, hi havia músics de Nova
Orleans que no volien que els
gravessin: que la meva música
sona sense mi? No pas! Les
coses canvien i el món digital
ens han canviat moltes coses.
Però apostes per l’àlbum?
Sí, perquè l’àlbum són setanta
minuts, amb el qual gaudeixes en els diferents formats,
jo tinc K7, 45..., perquè més
enllà d’això, ja desconnectes
i la música és un mer fons,
ja no estàs per ella, i el bo és
poder-ne gaudir.

22

MiQUEL
SERRA
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Brothers
				in arms
Text: Francesc del Mar
Fotos: Jaume Olsen
De Miquel Serra, fa uns anys, es deia que era el secret
millor guardat de Manacor. Discs tan incontestables
com Roses místiques (Foehn, 2013) o La felicitat
dels animals (Foehn, 2014) van donar a conèixer un
músic amb una manera de fer reconeixible i única.
Autor d’una discografia sòlida i en constant expansió,
l’artista mallorquí edita nova referència, anunciant,
alhora, nou material per a 2022. A Música Dispersa
l’entrevistam per parlar de Cançons de Joan Serra,
publicat el passat mes de maig per Foehn.
INQÜESTIONABLES
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"Els temes d'aquest disc sem·
pre han conviscut amb jo, no
els he hagut de revisar, però
han fet falta anys per consi·
derar que era un bon moment
per donar-les a conèixer",
has dit. Ja feia temps que els
que et seguim sabíem de la
importància de l’obra del teu
germà Joan a la teva (por·
tades de discs, influències
compartides, el grup musical
els Crancs, el documental de
Javier García Lerín...), però...
què t'ha fet voler donar a
conèixer les cançons del teu
germà Joan ara, d'una mane·
ra més definida que incloure
cançons com «Fas ones» a El
perfum dels vegetals (Foehn,
2014)? Tanques una etapa
amb aquest disc?
Ho vaig fer per les ganes,
sabia que anava a tir segur,
que presentava una col·lecció
de cançons ben agradable
d'escoltar, fins i tot xocant,

"

Per jo la humilitat és una virtut
en una cançó, és creure en la
sensibilitat de qui l'escolta, en
les experiències de cada un.

perquè responen a un estil de
cançó que no és gaire habitual
ja i que en Joan sabia treure amb una naturalitat que
encara em sorprèn. Crec que
molta música actual cerca el
reconeixement i un so modern, com si es tengués por
de desviar-se dels corrents
imperants, prenent-se massa
seriosament, i oblidant el bessó de la música pop que és la
melodia i la immediatesa. Fa
alguns anys que es descuida
la melodia, o és una sensació
que tenc, i em costa descobrir
cançons bones i despreocupades a la vegada. Pens que és
legítim demanar implicació en
l'oient, però hi ha d'haver una
recompensa, com, per exemple, Third de Portishead.

Què penses de l'escena mu·
sical actual a Mallorca? Creus
que existeix un teixit cultu·
ral sòlid que doni suport als
artistes de les illes?
Hi ha caliuet, no? Per Catalunya en parlen bastant d'això
ara, supòs que tenen raó.
Sempre hi ha hagut una legió
de grups (almanco a Manacor)
però no sé molt bé perquè
ara tenen més visibilitat. Si
aquest retorn d'Antònia Font
ve acompanyat d'un disc nou,
així sí que estarem entretinguts. Sobre el teixit cultural i
musical, què dir, és paupèrrim,
de tota la vida, però a l'estat
també...

Com era el procès creatiu
amb ell aleshores? I el d'ara,
a l'hora de portar a terme
aquest àlbum? Quina és la

La humilitat
és una virtut
en una cançó"

distància entre les primeres
versions de 'Tu saps' i l'actu·
al, la de 2021, per exemple?
Aleshores quasi no hi havia
procés, en Joan componia la
cançó i si jo o qualque amic
era a prop, doncs hi afegia
qualque cosa. Però com que
mai es va entrar dins cap
estudi de gravació, podem dir
que les seves cançons constituïen una maqueta permanent.
I és el que volia corregir amb
aquest disc, sense desvirtuar-les, arreglar-les amb els
elements bàsics i una presentació digna.
'Arca de Noé' provoca una
curiositat innegable i és, al
mateix temps, molt evocado·
ra. Què hi ha darrere? Diries

que es capbussa en la nostàl·
gia, com el videoclip de 'Me
surt aigua pels ulls' o tira per
altres camins?
És la cançó menys representativa potser, i a la vegada serveix per mostrar l'eclecticisme
d'en Joan. Només hi havia la
melodia de l'inici. Sempre l'he
trobada tan captivadora que
em feia ràbia perdre-la. La
va fer de molt jovenet, amb
devers quinze anys, amb la
flauta de l'escola. Per donar-li
cos anys enrere li vaig demanar ajuda a n'Alicia Olivares, i
ara a en Joan Vila. No la veig
especialment nostàlgica, sinó
més aviat romàntica, idealista.
Quin espai ocupa Cançons de
Joan Serra en la teva dis·

cografia? I cap on vol anar
Miquel Serra, si és que vol
anar a qualque lloc?
Trob que els compositors de
música pop o rock hem de
perseguir el plaer de l'escolta.
Podem ser experimentals i no
hem d'aturar de cercar noves
vies, però hem de partir del millor material que siguem capaços de compondre, hem de ser
generosos al final. No podem
descuidar això. Implica esforç i
molta constància, però al meu
cas m'ho agaf com una obligació. Cada disc ha estat així,
també pel disc nou que sortirà
a principis de l'any vinent.
Pots avançar alguna cosa
sobre el disc que sortirà l'any
que ve? L'has gravat a Ca·

talunya, oi? Per què aquest
canvi?
Sempre va bé canviar, duia
molts de discs seguits a
Favela. Xerrant-ho amb David
Rodríguez, de La Estrella
de David, em va recomanar
en Sergio García Pérez, que
ha fet feina amb molta gent
coneguda. Jo n'estic molt
content, tant pel so com per
les idees en la producció que
tenia, una bona experiència.
Ja veurem què en troba els qui
l'escoltin, devers el gener crec
que sortirà. Un altre aspecte
nou és que les cançons les
hem muntat entre tots els del
grup, Miquel Perelló, Jorra
Santiago i Michael Mesquida.
A gran part de les cançons no
tenia l'estructura clara, anava

perdut, i la seva aportació va
ser fonamental.
Pregunta rara en temps
d’intempèrie... Trobes que és
un bon moment per dedi·
car-se a la música amb un
cert afany -diguem, per dir-ho
d'alguna manera- comercial?
Quin és per a tu el límit entre
exposició personal i un espai
social compartit que no et
faci sentir incòmode? T'ho
deman perquè al disc es nota
aquesta dèria honesta de fer
una cançó, a seques, sense
esperar res a canvi.
El límit el marca la qualitat de
la cançó. Com més genuïna sigui més ample serà el teu ventall de comunicació. A partir
d'aquí t'exposes fins on vols.

En aquest sentit, sovint es
parla de l’illa com a paradís
de doble tall per als creadors.
En el passat vas assenyalar
l’evident aïllament que com·
porta viure a les Balears i tots
els seus entrebancs. Com
dus avui en dia el tema de la
insularitat i allò que implica
per qui fa música?
És innegable que suposa un
problema important. Un grup
amb instruments no es mou
amb agilitat, que diguem.
T'obliga a demanar unes
condicions que músics de la
península poden esquivar,
el que es tradueix en més
pressupost: avió, transport,
allotjament... I alguns promotors tenen realment ganes de
comptar amb tu, però no ho
poden cobrir, i és una frustració per tothom. O puges l'audiència o et fas a la idea que
no pots abandonar una certa
actitud de militància.

EDUARD
GENER
Text: Joan Vendrell Gannau
Fotos: Sara reig
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De Solsona a Nova Orleans a ritme de jazz
primigeni i transformat en aquesta delícia de
de disc que és Enyoro el teu amor tan dolç
(2021 Casafont Records), nova obra del nostra
soulman de capçalera Eduard Gener.

I tot va començar...?
Escoltant els discos dels
meus pares i tocant el piano
de casa, quan era adolescent.
Vaig començar a fer música a
l’Escola de Música de Solsona, a tocar el baix elèctric
en grups locals i a escriure
cançons als 14 anys.

Soulsona

Quan vas descobrir el jazz,
quins va ser els teus refe·
rents?
El jazz em va atrapar especialment a l’època universitària.
El Jazz i músics com Tom
Waits, Vinicio Capossela o
Paolo Conte que temptejaven el terreny de la sagrada
improvisació jazzística. Vaig
entrar-hi de ple escoltant
gravacions de Charlie Parker,
Clifford Brown, Dinah Was·
hington o Coleman Hawkins,
i també discos dels meus
pares: Duke Ellington, Count
Basie, Frank Sinatra o Ray
Charles. A nivell català vaig
descobrir a Tete Montoliu i a
Guillem d’Efak, per mi el meu
principal referent nostrat,

i recentment li he seguit la
pista al veteraníssim mestre
Francesc Burrull, té un disc
preciós a piano solo que es
diu Blanc i negre.
Sempre vas estar segur que
volies dedicar-te a la música?
Jo l’únic que tenia clar és que
no volia fer una carrera acadèmica de músic. Penso que
les acadèmies estandarditzen
el gust dels músics.
Aquest és un tema de debat
complicat.
Em sentia compositor, més
que músic, i per tant vaig
agafar el camí del mestratge i
d’un cert autodidactisme. No
obstant això, tampoc he tingut
mai la pretensió de voler dedicar-me professionalment a la
música perquè és un món ben
complicat. Vaig estudiar una
altra cosa, Dret, i vaig treballar
d’advocat ambientalista, que
era una feina que m’agradava
però al final la professió d’advocat es feia força incompatible amb la música i el temps

que t’exigeix escriure cançons
i interpretar-les. Em dedico a
la música però fent equilibris
entre les produccions per
altres, els meus concerts, les
classes...
Com compons la teva músi·
ca?
Normalment tinc una idea
primitiva del que vull parlar, i
llavors poso les mans al piano
a veure què surt. A vegades
és al revés, però m’agrada
buscar una harmonia i un
ritme pensant en la idea principal de la cançó. Si vull parlar
del cafè, per exemple, doncs
em poso a tocar pensant en
això i buscant-hi el ritme i l’atmosfera adient. Llavors quan
tinc l’arranjament i la melodia,
vaig escrivint la lletra a poc a
poc i amb cert dolor perquè
quadrar les paraules amb la
melodia és una tasca infernal.
Com en fas la gravació des·
prés?
Tinc un estudi de gravació,
Jezz. Enregistro la maqueta

INQÜESTIONABLES

de la cançó i si la cosa funciona truco l’Andreu Moreno,
baterista de Solsona, i gravem
les bateries. Si necessito més
músics truco els col·legues
que tinc prop i anem fent però
per norma general gravo jo
la majoria dels instruments
(baix, piano, orgue, etc.). Els
meus darrers dos discos estan facturats únicament amb
músics locals.
I les teves lletres, com són
inspirades?
Per mi el concepte o l’imaginari intel·lectual és important.
Sí que parlo de sentiments i
emocions, però generalment
sóc un compositor que busca
crear un escenari, un decorat
que expliqui les coses. No sóc
el tipus d’autor que parla a
raig de què li passa.
Hi ha qui comenta que aquest
estil de música té més so·
noritat en anglès, ho creus
així o és per què és més fàcil
comercialment?
No crec que sigui per la
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Les cançons son
un passatemps,
viure és una
altra cosa"

vessant comercial, sinó per la
vessant lírica. La majoria dels
nostres músics de música
negra que canten en anglès
no saben fer-ho en català o
en castellà, no coneixen les
tècniques per jugar amb l’idioma perquè soni rítmic, natural
i creïble, simplement perquè
mai ho han fet.
Per tant, escrius en anglès i
llestos.
Per mi és una decisió que
grinyola i té conseqüències:
fins que aquests músics no
escriguin en la seva llengua,
l’escena de música negra no
tindrà pes a nivell nacional o
d’Estat i seguirà sent el que
és ara: revisions, concerts
exòtics, exercicis d’estil.
Certament, no tenim refe·
rents de música negra en
català o en castellà. N’hi ha
poquíssims.
Guillem d’Efak va deixar de
fer discos molt d’hora, no sé
per quin motiu però me’l puc
imaginar. Jo vaig haver de
tirar de referents francesos
i italians: Jovanotti, Dani·
ele Silvestri, Paolo Conte,
Articolo 31, Oxmo Puccino,
Hocus Pocus, Ben L’Oncle
Soul, Grand Corps Malade... ,
quan hauria d’haver tingut referents catalans. És increïble
la diferència entre Catalunya
i aquests països, en aquest
sentit.
Els desamors optimistes del
darrer disc es basen en fets
reals?
Es basen en l’experiència
d’haver viscut unes quantes
coses, com tothom. Però el
disc no està escrit en cap moment dramàtic. Fer una cançó
de desamor és rendibilitzar el

mal tràngol.
Es pot ser optimista amb un
fet negatiu?
Qualsevol fet negatiu es pot
mirar positivament, trobo. Al
final significa que estàs viu,
indiscutiblement. No obstant,
estem parlant d’escriure cançons, és a dir, un passatemps.
Viure és una altra cosa.
Seguint amb el disc, 'En
aquest lloc', reivindiques els
teus orígens a Solsona?
Certament. Està inspirada sobretot en el Sud del Solsonès
i aquella part que ja toca amb
la Segarra. Llanera, Sallent
de Pinell, la rasa de Sanaüja,
Lloberola... Un terreny que en
el seu dia era terra de ningú o
terra de rei, frontera entre el
món musulmà i el cristià, i s’hi
respira això en l’ambient, per
mi. Com diu la cançó, m’encanta imaginar-me els cavalls
de l’exèrcit moro del General
Al-Mansur abeurant als torrents, abans de continuar el
camí cap a Barcelona.
Trobo que hi ha un estil
jazzístic carnavalesc, suposo
que pel carnaval de la ciutat.
Si, el Carnaval de Solsona té
un actiu important i és que
la seva música és de factura
pròpia solsonina, són popurris
de cançons populars, alguns
d’ells ben jazzístics, que Joan
Roure va compilar i orquestrar.
Qui és Joan Roure?
Era d’una generació de
músics que feien ball amb
les extintes orquestres, una
generació de música alegre,
elegant i amb molt de ritme
i swing i jo crec que això és
transmet molt bé en aques-

tes músiques del carnaval.
'Catalana Second Line' és un
homenatge a tots ells.
A vegades em fa la sensa·
ció que fas com un monòleg
introspectiu cantat.
Sempre em debato entre cantar o declamar o recitar. Entre
cantar o explicar una història.
M’encanta explicar històries i
falsejar la història quan explico les cançons als concerts.
La melodia et limita una mica,
en canvi el recitat és més lliure i rítmic. Potser també hi té
a veure la meva formació com
a advocat, l’escriptura jurídica
és molt d’storiteller.

Potser això lliga que 'Dolors'
és més d'estil hip-hop?
'Dolors' és la clàssica cançó
que tinc en els meus àlbums
d’influència hip hop. No puc
evitar incloure als meus
àlbums una o dues cançons
d’aquest tipus.
I per què de Solsona fem un
salt a Viena?
Em van convidar a tocar a
Varsovia, al Klub Stodola,
i de tornada com qui va a
la comarca del costat vaig
aterrar a Viena a portar-li flors
al mestre Wolfgang Amadeu
Mozart. 'Viena al fons' parla
d’aquesta estada solitària i

sobretot és un homenatge a
la música de Mozart, que en
aquella època em va salvar el
cul.

ja que em plantejo gravar nou
disc aviat. No sé quan ho traurem tot plegat, potser passen
mesos, però hi som posats!

Parlant des del punt de vista
audiovisual, després del clip
pel tema 'Quan te'n vagis', en
vindran més per aquest disc?
Segurament. Amb la gent d’Elsabeth Produccions, amb en
Xavi Puig al capdavant – amb
qui vam treballar en un vídeo
sobre les músiques de Corpus
amb en bo de Roger Mas –
estem preparant una epopeia
costumista per la cançó Ve
sol el dissabte. Potser ho
ajuntem amb una nova cançó,

La pandèmia està canviant
les regles del joc.
Espero poder tocar més
aquesta tardor, sobretot en
sales i clubs. L’estiu està sent
fluixet donada la situació i
tot i que tinc concerts, mai
m’havia trobat en no poder
presentar el disc a Barcelona,
per exemple. Aviat enregistrarem nou disc, i això em fa
il·lusió també. Així que pot ser
que l’any vinent estreni més
material.
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Text: Virginia Mata Marcano
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

TOT AL NOU
Adrià Serarols
buscava un nom
artístic menys confús
que el seu cognom
i es va inventar la
paraula Bofirax -que
no tothom troba tan
fàcil de pronunciar
com a ell li agradariaper donar a conéixer
la seva electrònica
minimalista.

Com vas entrar al món de la
música?
Va anar molt del pal "apuntem
al fill a algo (sic)". I al cap d'un
temps em va començar a absorbir i a fer-se cada vegada
més passional. En el meu cas
la carrera musical ha estat
molt de fons. Tots els canvis
han sigut molt progressius.
No hi ha hagut cap moment
providencial.
Com descrius el teu estil?
És una electrònica no orientada al club, a la nit. Jo la ubico
més en una posta de sol o
a l'hora del vermut. La meva
música l'utilitza molta gent per
a treballar, per a desconnectar
de les coses o per a connectar
amb si mateix, per a crear. No
és de "desfogue", sinó més
introspectiva.
També treballes d'enginyer
a una consultora energètica.
Com combines els dos rols?
La meva vida implica fer malabars. Però tinc una feina amb
prou flexibilitat per a preparar
un concert. I això ho agraeixo
moltíssim. No hi ha massa
feines on puguis fer això, i em
permet combinar-m'ho molt bé.

"

Faig electrònica per a
l'hora del vermut"

Hi ha relació entre la teva
professió i la teva proposta
musical?
Potser si no fos enginyer no
m'hauria tirat a l'electrònica.
Crec que el fet d'estar habituat a temes més tècnics, de números, fa que no m'hagi sigut
complicat entrar en aquest
món de botons, de cables, de
filtres... D'altra banda, no faig
una música que parli explícitament de la sostenibilitat,
però sí que hi està present. I
m'agrada que aquesta vinculació existeixi fins i tot en la
roba que portem, en els llocs
on toquem. La imatge que projectem i les nostres accions
també formen part del projecte, més enllà de la música.
I encara et queda temps per a
muntar un festival.
'El Biruji' va sortir de manera
molt espontània. El primer va
ser perquè era l'aniversari d'un
amic. I, de mica en mica, ha
anat creixent des de fer-lo a
casa de les nostres àvies, que
són veïnes, fins a una quarta
edició amb 12 grups com a
festival itinerant. Sempre en
un àmbit rural i familiar. Hi ha
de tot: música, dinar, sopar,
un lloc on dormir i esmorzar
l'endemà. Ho fem per l'amor a
l'art, sense cobrar res, cobrint
despeses i pagant els músics.
Aprofitem sempre per portar
gent nova i de diferents estils.
Incorporem pràctiques de sostenibilitat i d'equitat de gènere, perquè tots hi estem molt
conscienciats. Ara ho hem
aturat per la pandèmia, però el
voldríem a fer l'any que ve.
Als teus vídeos es juga molt

amb la idea del temps i del
moviment, d'anar d'un lloc a
l'altre...
Sempre l'he donat molt valor
al temps. Crec que si en
tingués més encara faria més
coses. I sempre noto que
em falta, perquè tinc moltes
ganes de fer de tot. Curiosament, tothom diu que sóc supertranquil. Una de les coses
que em plantejo és sortir de
Barcelona perquè sento que
va a un ritme molt frenètic.
Com que sempre hi he viscut,
estic acostumat. Però quan
hi penses, veus que la gent
va molt estressada, que hi ha
molt soroll, molts cotxes... Per
això busco tant la natura.
De fet, les teves composici·
ons semblen una mena d'ex·
ploració de sons orgànics.
Em serveix molt per a buscar
la serenor amb mi mateix.
Això m'ajuda a inspirar-me i
compondre. No volia fer una
electrònica supersintètica,
més a l'ús. Volia donar-li la
volta i buscar més sons de natura. Tenir un distintiu sonor. I
això s'ha traduït en endur-me
sempre amb mi una gravadora
i enregistrar els sons d'allà
d'on vaig. Després m'ho emporto a casa, retallo per aquí,
per allà i acaben sent part de
les cançons. Això de gravar-te
tu els teus sons és especial
perquè saps que són únics i
irrepetibles.
Com ha evolucionat el teu
projecte?
La maduració ha sigut a diferents nivells. Pel que fa a la
música, vaig començar amb
més experimentació. Ara els

temes ja tenen una estructura diferent, són més "cançó". Estic buscant fer coses
que vagin més enllà d'allò
que m'agrada a mi i que em
permetin connectar amb la
gent. Pel que fa a producció
he anat aprenent al llarg dels
anys, de forma autodidàctica i amb col·legues. I aquest
procés és interessant i infinit.
El directe també ha anat
mutant i en gaudeixo més.
Abans era tot més punky. Ara
segueixo donant-me espai
per cagar-la, però està tot
més formalitzat. També vaig
acompanyat i això li dóna una
força diferent. És un camí cap
al qual m'agradaria anar: cap
al format banda. Ara porto
el Blai Joanet i el Gerard de
Bird Yellow per uns pocs
temes i m'agradaria arribar a
fer junts un set sencer. I potser més endavant, incorporar
una noia que fes parts més
rítmiques, bateria, percussions.
En què treballes ara?
A més dels meus propis
temes, estic fent música per
a un curtmetratge. Hi ha un
projecte des del qual m'han
passat les seves idees perquè
els hi "vesteixi" una mica. I
també tinc algunes propostes de col·laboracions amb
altres músics. Hi ha un nou EP
que sortirà al setembre amb
Hidden Rècords. Consolida
més el so de la proposta i tinc
moltes ganes que surti; els 4
temes tenen molta força. El
meu germà ha col·laborat amb
la portada i els vinils portaran
un pòster… Tot té molt bona
pinta!
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Text: Laura Peña
Foto: Eric Altimis

TOT AL NOU
L'Aida G. s'amaga
darrere de Guineu.
Després de 'Putu Any'
ha demostrat que hi
ha molt recorregut
musical darrere del
seu projecte. Ara
publica el seu primer
elapé Forats negres
(Gora Records, 2021),
que tal com defineix
la física, són espais
desconeguts dins
d'aquest univers
nostre. En ek seu cas,
a ritme d'indie rock
revigoritzant. Parlem
amb la reina del
cuquitrash.

Definir el concepte de "forat
negre" és bastant complicat...
com explicaries el teu Forats
Negres?
Una definició ràpida en
astronomia seria "una regió
de l'espai de la que res pot
escapar ni tan sols la llum"...
i com també en astronomia,
les situacions que explico en
les cançons del disc, em fan
sentir així, atrapada, en bucle,
que per molt que les hagi paït
i cantat moltes vegades, em
costa escapar del que signifiquen per mi. Cada forat
negre que he compost parla
d'un microdrama de la vida
quotidiana, des dels amors
que fan mal, fins al xoc que
suposa entrar en la vida adulta, les responsabilitats i el fet
de deixar enrere els records
d'infantesa que cada cop són
més llunyans i borrosos. Ho
explico des d'un to una mica

"

Cada forat negre que
he compost parla d'un
microdrama"

tristot, però ho vesteixo amb
cert bonrotllisme.
Tu ets la "cara visible" de Gui·
neu, però ets l'única respon·
sable d'aquest so?
Des del moment que estava a
la meva habitació component
aquestes cançons, ja tenia
claríssim que en la producció
buscaria una sonoritat en format banda. No només ho requeriria pel fet de voler sonar
així "canyera", sinó perquè les
cançons no podrien transmetre el mateix amb un altre estil.
Quan vaig començar a treballar el disc, encara no tenia
clara la banda que m'acompanyaria en els directes, em
vaig centrar únicament en el
so del disc. Ens trobàvem en
ple confinament i vaig crear un
dream team amb en Pol Gar·
cía i Manel Bach al capdavant.
En Pol va executar les guitarres i va ser l'encarregat de fer
tangible les primeres demos,
les quals després van passar
en mans d'en Manel que es
va encarregar de la producció electrònica. Després, vaig
escollir en Sergio Pérez per la
mescla i en Tom Woodhead
a càrrec del màster, aconseguint així la intensitat desitjada i buscada des dels primers
acords.
Garantia d'un bon directe
amb banda...
Òbviament, el directe havia
de ser coherent amb el treball
que estava a punt de fer
públic, així que vaig ensenyar
els temes als músics que em

feia il·lusió que formessin part
d'això i a partir d'aquí vam començar a treballar la sonoritat
del disc adaptada al directe.
Per això vaig acompanyada de
quatre músics, que aconsegueixen el meu objectiu principal: que el show es converteixi
en una muntanya russa, una
experiència amb adrenalina
constant sense oblidar-nos
dels necessaris alts i baixos.
Viatges per moltes sensa·
cions en aquest disc, amb
quina et quedes?
Totes parlen de mogudes
internes no gaire agradables.
Tampoc ultradrames, però bé,
la cosa típica que t'incomoda
i costa passar pàgina. Crec
que en realitat totes han estat
igual d'importants per mi,
t'enforteixes de mica en mica
deixant anar les merdetes.
Si m'he de quedar amb una,
seria amb la primera 'Un record', que em transporta a un
moment de la meva vida on tot
semblava més senzill i encara
que això em faci pena alhora
quan la canto sento que torno
a aquell moment.
He llegit en algun lloc que
t'autodefineixes com a "cu·
quitrash". Com va això?
Sóc una persona de contrastos. Contradictòria de vegades
i m'agrada barrejar els pols
oposats. Tinc una part cuqui
com podrien ser la majoria de
melodies que són aparentment alegres i la part més
trash normalment està en
les lletres o missatge. En els

gustos i vida personal també tendeixo a seguir aquest
concepte.
Tanques amb "La millor part"
amb un crescendo que pot
quedar en la memòria mu·
sical de molts ... Quines són
les referències musicals de
Guineu?
Seguint amb això del trash i el
cuqui... no m'he centrat en una
referència concreta, a l'hora
de compondre, ha fluït orgànicament i potser es poden
veure matisos de Weezer, de
T.A.T.O.O. (riures) o de NOFX
entre molts altres. Sí que és
cert que a l'hora de buscar la
sonoritat concreta he hagut de
pensar en només una banda
per aconseguir que l'elapé
soni heterogeni. En aquest cas
he pensat en un dels meus
grups preferits Triángulo de
Amor Bizarro que simplement
són els millors i els admiro.
Vas captar l'atenció de molts
amb 'Putu Any' que va abans
d'aquest Forats Negres. Allò
va ser un impuls pandèmic? O
hi ha alguna cosa de pandè·
mica en aquest disc?
La pandèmia va donar lloc
a un any de merda explicat
literalment a 'Putu Any', però
durant aquest horrorós temps,
també hem tingut l'oportunitat
de remoure els nostres fantasmes i pair-los, perdonar, o
trencar amb ells. Jo he fet tot
això mentre creava Forats Negres i la veritat és que després
de desfogar-te així, ets sents
molt bé.

SLiM
SAMURAi

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Helena Luzón

TOT AL NOU
'Da igual' va ser la
nostra cançó del
2020. Una píndola
irresistible d'urban
pop que avançava
el que Slim Samurai
ens podia oferir.
Expectatives
refermades amb
Nimbo, el brillant
debut de llarg de la
resposta nostrada a
Boy Pablo.
Acabes el disc, Nimbo (Delí·
rics, 2020), amb 'Hey mama',
un corprenedora declaració
d'amor a la teva mare.
Vaig passar dos anys fent la
volta al món. 'Hey mama' va ser
un tema que va sorgir durant
aquell viatge. Estava disfrutant
del món, coneixent llocs, gent
i cultures noves. Però alhora
no deixen de ser dos anys
que estàs lluny de casa, de
la família i els amics. Aquesta
cançó és com una carta al meu
jo, al present i al passat, i a la
meva mare. La cançó, però, es
va quedar allà, sense gravar.
No ha estat fins ara, que vam
començar a gravar el disc amb
en Tauro, que la vaig recuperar.
Com a productor ha connectat
moltíssim amb la cançó. Ha
inclòs un instrumental, que era
el que el tema necessitava. Ha
estat com tancar un cercle.
On vas estar aquests dos
anys?
Per Àsia, a Tailàndia. Vaig estar
a Florida, a Miami i després
fent una ruta fins arribar al
punt més proper a Cuba. A
Perú, Bolívia... I a Europa a Alemanya, Portugal, Anglaterra...
Vaig visitar un munt de llocs.

"

Aquest disc és un retrat
del so del 2021, com una
foto de l'anuari de l'insti"

A Miami vaig arribar sol però
em vaig fer amic de tres japonesos que vivien al meu mateix
edifici i vam seguir junts els
viatge. Tampoc seguia una ruta
fixa. Seguia la vida. A Miami no
hauria anat mai de la vida, però
vaig conèixer una persona que
em va dir que tindríem casa
gratis. A Bolívia, a l'Amazones,
vaig conèixer un peruà que
em va convidar a casa seva a
Cuzco. Tot va ser molt chill. Un
viatge que va anar fluint.
Com sobrevivies?
Sóc creador de vídeo. Potser
arribava a una ciutat i m'apropava a un hostel i els proposava fer-los un vídeo o unes fotos
a canvi d'allotjament. Sent
freelance, també mantenia els
meus clients de Barcelona.
Això i que sobrevivia amb molt
poc. És molt barat viure amb
un motxilla a sobre. Aquest
disc és, en bona part, un diari
d'aquell viatge.
Com va néixer l'aliança amb
en Tauro?
Portem molts anys fent
música. Hem col·laborat amb
molta gent, ens hem canviat
mil vegades de nom, hem fet
mil grups i els hem desfet.
Ara passem per un moment
de maduresa creativa, experimentant amb sons nous, tot
un moviment i tota una escena
que està començant a florir a
casa nostra.
Què diferencia Slim Samurai
de projectes anteriors?

És el meu projecte més personal, el que identifico més
plenament amb mi. Les lletres
de les cançons son les més
sinceres que he escrit mai. Un
disc en què m'he envoltat dels
meus amics: Las Bajas Pasio·
nes, Lildami, Damned Squad...
Gent amb qui he compartit mil
nits de festa, somnis i projectes. M'he tret la màscara
i evitat parlar dels tòpics de
sempre per escriure sobre allò
que realment vivim i sentim.
Com 'Chándal', que parla de tot
el que vam viure i sentir durant
el confiament. Unes setmanes
tancats en què no ens vam
treure el xandall durant dies
(riures).

converses eren sobre música,
sobre melodies, sobre lletres,
sobre idees de conceptes,
referents i influències. D'aquí el
títol del disc.
Què significa Nimbo?
És la llum que apareix rere els
núvols. La música, les cançons
que estàvem fent era la llum
que ens arribava a nosaltres
rere la foscor que imperava en
un moment com el del primer
confinament.
Quin eren aquests referents i
influències de què parleu?
Clairo, Boy Pablo...

Potser Slim Samurai no, però
Nimbo és un disc que neix
confinat.
Va ser a inicis de 2020. Vam
començar a parlar de música,
ens vam començar a enviar
idees de cançons, lletres... Vaig
marxar cap a Eivissa amb el
confinament, i aleshores, ja sí,
vam acabar de materialitzar el
projecte: un disc que estigués
a mig camí entre la música
urbana i l'indie pop. El primer
tema que vam fer va ser 'Da
igual'.

La influència de Boy Pablo en
moltes de les propostes de la
vostra generació és brutal.
El nostre tema 'Chándal', des
de la mateixa cançó al seu
vídeoclip, és una picada d'ull
molt descarada a tot el seu
univers. Ell ha liderat una manera d'entendre l'indie rock al
segle XXI, apropant-lo a formes
més pròpies del pop i l'urban
però defugint de la pose i l'actitut del trap i del rap. Aquest
disc és un retrat del so del
2021, com una foto de l'anuari
de l'insti.

No és un tema, és un temazo.
Ens va ajudar a motivar-nos i
a seguir treballant. En aquest
sentit el confinament va ser
una mena de regal. Amb en
Tauro i ens trucàvem i de
l'única cosa que no parlàvem
era del coronavirus. Totes les

És un disc lluminós, però de
sol d'hora baixa.
Sóc d'Eivissa. Sóc una persona
de de costa. El sol, el mar...
m'afecta a l'hora de compondre. L'hora baixa, els núvols...
son elements recurrents a
l'hora d'escriure.

ARiOX

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Violeta Puigví

TOT AL NOU
El confinament
també ens ha
portat sorpreses
i regals, Ariox és
una d'elles. Acaba
de publicr el seu
segon EP, bedroom
pop de melodies
irresistiblement
innocents i lletres
d'una nosatàlgia com
grans núvols blancs
en un cel blau d'estiu.
No sé d'on has sortit però ets
un dels nostres amors platò·
nics de la temporada.
Jo és que sempre he tingut la
mateixa visió del projecte.
Que és...
Ho continuo vivint com si
seguís a la meva habitació, que
és on vaig començar durant el
confinament. Ja he publicat un
disc, però segueixo allà.
Sense el confinament no hau·
ria existit, Ariox?
No crec. Temps enrere vaig
escriure un reggaeton...
Com!!!???
Un amic meu feia música i jo,
que sempre estic intentant
aprendre coses, vaig dir-me
que també podia.
I vas fer un reggaeton.
Un reggaeton en català. No hi
ha gaires noies fent reggaeton
i menys encara en català. Ho
vaig flipar. Em va encantar.
Vaig descobrir que m'encantava escriure.
Les lletres.
Sí. Les lletres però també
altres coses. M'agrada escriure
en general.

"

No sóc trista però tot ho
visc molt intensament"

Tens cap novel·la amagada al
calaix.
Tinc moltes llibretes amb moltes coses escrites.
Estàvem amb el reggaeton.
Em flipa el Bad Bunny. La gent
se sorprèn, quan ho dic.
Per què?
Pensen que, pel que faig, escolto una música diferent. Però
m'encanta. A més, la música
de Bad Bunny té una essència
pop molt guay. I és molt fort
l'evolució que ha fet. Com ha
crescut com a persona. Es
nota molta en les seves lletres
que és un home diferent.
Tornaràs a fer reggaeton.
Potser, però ara estic en un
altre lloc. Sóc bastant trista i
m'agrada la música trista.
La teva música no la qualifica·
ria com trista, potser nostàl·
gica.
Jo crec que faig indie pop trist.
El meu últim EP és molt trist.
I aquesta tristor d'on surt?
De les meves vivències.
D'acord, potser no sóc trista
però tot ho visc molt intensament. Les meves cançons
són molt íntimes i reflecteixen
aquesta emotivitat. Però no
sóc l'única, som moltes i molts.
Ara hi ha aquest concepte de
sad boy i sad girl amb que em
sento molt identificada.
El rei d'això és Boy Pablo.
Un dels meus màxims referents. La seva música sembla
molt feliç però si l'escoltes
detingudament, en el fons, és
molt trista. O la Billie Eilish! I

Ferran Palau també és molt
sad boy!
A Ferran Palau només se'l pot
estimar.
M'agrada molt. És un dels
artistes que més m'agraden.
La seva evolució ha sigut
espectacular. Els seus primers
treballs molen moltíssim, però
els d'ara... En l'altre extrem hi
ha grups com Els Amics de les
Arts que no han envellit bé.
Manel?
Manel molen, ho han fet bé.
Però si m'he de quedar amb
algú aquest és Pau Vallvé. És
el meu referent absolut.
Si parlem de penya trista,
ningú és més trist que ell.
En l'escala de sad boys ell està
a dalt de tot. He de dir que jo a
partir d'ara faré música feliç, ja
està decidit.
Sí? Ja tens cançons noves?
Sí, i són bastant més alegres.
Serà guay. Les estem cuinant i
sortiran ara, a l'estiu.
Però estàvem amb el regga·
eton.
Es pot escoltar al Youtube. Va
agradar moltíssim, la veritat, va
superar les 50.000 reproduccions. Però sóc molt tranquil·la
i no m'emociono gaire amb
aquestes coses. Això va ser
l'estiu de 2019 però no em
vaig plantejar res més seriós
perquè marxava de viatge uns
mesos. Vaig fer un Interrail
per tota Europa. Vaig tornar
justament el dia abans de confinar-nos.
I aleshores va néixer Ariox.

La primera setmana del confinament me la vaig passar
deprimida al llit. No sé què vaig
fer, no la recordo. La segona
vaig decidir-me comprar un
micro. Com els meus pares no
em donaven pasta, vaig pillar el
més cutre de tots.
No t'han donat suport?
Sí, però recordo que de petita
em feien callar quan cantava
perquè deien que ho feia molt
malament. Fins que un dia ja
no m'ho van dir més (riures).
I el micro et va arribar.
Em va arribar i em vaig posar a
compondre amb el programa
Garage Band. Van començar a
sortir cançons. I quan vaig tenir-ne unes poques vaig decidir
publicar el meu primer EP.
Venir fins aquí.
Exactament. Un EP on totes
les cançons va ser produïdes
des del meu escriptori mentre
estàvem confinats. Va tenir
una rebuda molt bona. Va arribar a molta gent. Va ser molt
estrany que tot just sortits del
confinament la gent es fixés en
mi quan era una total desconeguda.
Ara has publicat el teu segon
EP, Ens hem deixat els fogons
encesos i s'ha cremat la cuina.
Un disc boníssim amb un títol
espectacular.
L'he publicat amb la gent
de Luup Records, una discogràfica amb què va haver
un match súper fort des del
primer moment. El projecte,
però, continua sent el mateix:
pop d'escriptori. Cançons indie
feliçment tristes.

CONTRACRÒNiCA
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Vida Festival
De l'1 al 3 de juliol de 2021
Vilanova i la Gektrú
Parlar del Vida Festival és fàcil. És un dels millors festivals que
es fan a casa nostra. Fora de l'angoixa urbanita. A tocar de
platja, enmig de boscos i camps llaurats, escoltant les millors
bandes emergents d'aquí i fora i les bandes que sempre t'han
agradat i, el millor, evitant aglomeracions i que els cambrers se
t'adrecin en anglès.
Parlar del Vida Festival 2021 resulta una mica més complicat.
No ha d'haver sigut fàcil tirar endavant una edició enmig d'una
pandèmia que amenaça els ànims de les persones d'una manera absurda i gratuïta, amb un cartell reconvertit a propostes
de proximitat més o menys discutibles i que havia de seguir
unes normes i protocols sanitàries de manera imperativa.
Obviarem això darrer, perquè els assistents ja ho vam poder
comprovar. Cues interminables durant la primera jornada del
Festival que (això) sí que va marcar els ànims dels assistents.
Molts es van perdre no només una tarda de bandes femenines com Mourn o Hinds sinó, els primers caps de cartell
presents, els madrilenys Vetusta Morla que tornaven i anticipaven nou treball. Però bé, sempre podies conformar-te amb
els que sempre salven les nits, els DJ. El Vida Club i l'escenari
polivalent enmig del bosc, un gran encert sempre. Sempre
que, noms com la sorprenent Rigoberta Bandini, el mestre de
cerimònies Joe Crepusculo o l'omnipresent Guille Milkiway, ja
satisfacin les ganes de remixos del personal.
Una primera jornada agredolça que es va compensar amb una
segona en què, per exemple, el combo intens que conformen
la Maria Arnal i Marcel Bagés competia amb una festa major inesperada i gens tradicional a càrrec d'Hijos del Trueno
(coses de l'escenari del Bosc que sempre sorprèn gratament),
la nit acabava amb l'explosiva Naty Peluso i un Miqui Puig que
sempre es deixa caure pel festival de la Masia d'en Cabanyes.
I com que no hi ha dues sense tres, la tercera jornada era la
gran. Els instigadors, en gran part, que festivals com el Vida o
el Cruïlla, hagin tirat endavant malgrat tot s'havien de deixar
veure. Són els Love of Lesbian. Sense el seu concert experimental al Sant Jordi aquests festivals, no haurienanat endavant. Abans que ells, donasses com la Clara Peya o la Maria
Jose Llergo, van aplacar la calor amb presència i contundència. Més tard la dissidència i subversió pop dels Chaqueta de
Chandal et feien sentir que estaves en el festival i situació vital
equivocada (coses del bosc, de nou), i enmig les navarreses
Melenas t'acostaven a un garatge rock que ni pintat. Això, sí,
Love of Lesbian van arrossegar a tot el personal un cop més
per demostrar que són un dels grups més intergeneracionals
de les darreres dècades. Ara bé, un cop acabaven les floritures
harmonioses dels LOL, van arribar Mujeres, ells sí que si volen,
et fan saltar durant una hora com volen, el seu garatge, rock'n
roll, punk i tot el que sigui soroll i distorsió és indiscutible i
inevitable.

Maria Arnal i Marcel Bagés
Vida Festival
Foto: Eric Altimis

Les ganes hi eren, i molt fortament. El 2022, encara n'hi haurà
més. I el Vida també serà més i millor.

Laura Peña
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Canet Rock
3 de juliol de 2021
Canet de Mar
La broma (ja decidireu vosaltres si de bon o mal gust) ha estat
rebatejar l'edició d'enguany del Canet Rock com a Canet Brot,
per això de les 22.000 persones apilonades sense distància de
seguretat sanitària. La realitat, però, és que ningú ha demostrat
encara que el festival hagi estat causant directe d'un augment
de contagis per coronavirus. També hi ha molta gent junta a la
Maquinista un dissabte a la tarda o als Rodalies de Renfe un
dia feiner a les 8 del matí i cap Conseller els fa responsables
de res. Sí que s'ha de dir, però, que, culpa de l'organització o de
l'empresa responsable, el tràmit per realitzar el test d'antígens
obligatori per entrar al recinte del festival va ser una maleïda
tortura, amb hores d'espera.
En l'estrictament musical, pocs festivals hi ha més rellevants sobre que sona a l'escena musical que aquest. Termòmetre sonor
que indica que hi ha moooooooolta gent que el que vol és festa i
xerinola, ja sigui amb el trap pop de Lildami, responsable d'obrir
la cita, o amb el mestissatge 3.0 d'Oques Grasses, la banda més
interessant de la seva generació, amb què vam veure sortir el
sol. Entremig, propostes menors o mediàticament inflades: Suu,
Stay Homas, Miki Núñez, Buhos... i bandes i artistes amb un
discurs sonor (i també quant a temàtica) interessant: JazzWo·
man o amb un directe notablement elaborat: Doctor Prats.
Un Canet Rock que no ens podrem acabar de prendre gaire seriosament fins que es replantegi si Josep Maria Mainat i Miquel
del Roig i la seva conya xirucaire han de formar part de cartell
any sí i any també.
Oriol Rodríguez.

Festival Cruïlla
Del 8 al 10 de juliol de 2021
Barcelona
L'últim dels tres grans festivals que (d'alguna) han retornat a
la normalitat, també va ser el més ben organitzat de tots ells.
Un Cruïlla que va tenir en els Manel els grans guanyadors del
festival en un concert genial en què des de la seva exquisida apatia van elevar al cub tot el potencial del seu repertori:
aquesta relectura de 'Al mar' amb un sample de 'Mi gente' de J
Balvin va fer esclatar més d'un cap. Però això va ser la segona
nit, la de divendres. La vetllada inaugural va estar dedicada
(gairebé) íntegrament al rap i gèneres que el voregen. Havia de
ser la nit de Kase O amb el 10 aniversari del seu projecte Jazz
Magnetism, però van ser els madrilenys Natos y Waor, amb la
seva conjunció de hip hop de la vella escola i trap el que s'ho
van cruspir tot.
Més enllà de Manel, divendres això del Cruïlla va ser un veritable festival amb Carolina Durante, Novedades Carminha, els
anglesos Two Door Cinema Club, La Casa Azul i clàssics com
Amaral i Sopa de Cabra.
El festival barceloní es va acomiadar dissabte 10 de juliol
amb una jornada melting pot marca de la casa en què al Parc
el Fòrum van resonar temes de, entre altres Leiva, Dorian,
Morcheeba i Izal.

David Simón

Manel
Festival Cruïlla
Foto: Xavier Torres-Bacchetta
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No n’hi ha
per tant

El noi de tona
Auto editat
2021

El disc comença amb quinze
segons de flabiol, tamborí i
sardana, els instruments i estil
més nostrats; per a després,
en els següents vint-i-vuit
minuts, fer una desfilada de
flows addictius, lletres reflexives, beats guapos -de la mà
del prolífic Sr. Chen- i referències de la terra: tota una
declaració d'intencions. Amb
aquest primer LP, El Noi de la
Tona reafirma el que ja havia
demostrat en els seus singles
i EPs: barreja amb una facilitat
i naturalitat úniques la música urbana amb la llengua i la
tradició catalana.
Marc Ferrer

Pussy roig

La Queency
Auto editat
2021
[Trap ovíric]

[Flow tres estrelles]

En un gènere musical plagat
d'homes, testosterona i hipermasculinització - vaja, que
estrany. no? - sempre és una
bona notícia que una dona amb
dos ovaris trenqui amb aquesta tònica rància. Això és el que
ha fet La Queency amb la seva
primera mixtape, Pussy Roig.
Cinc cançons sense tabús ni
vergonyes, i amb alts nivells
de sexe, festa i protesta, que
serveixen com a carta de presentació de la sonoritat de la
cantant, encara en estat embrionari. Val més que ens cordem
les vambes i ens preparem per
moure el booty amb aquests
temes (i els que vindran).
Marc Ferrer

Text: Laura Peña
Foto: Jaume Olsen

DISCÒPOLIS

La mateixa sort
The Indian Runners
2021

[Rock clàssic per a gent anormal]

Enfrontar-nos a La Ludwig Band és com quan anem al cinema
i no sabem res de la pel·lícula que anem a veure. La jugada
pot sortir bé o malament, però el factor sorpresa, sempre hi
és. I evidentment, amb el nou disc del segon millor grup de
L'Espolla, La mateixa sort (The Indian Runners, 2021), passa
això. Que res és el que t'esperes.
I si, és un disc continuista respecte a l'anterior publicat
fa just un any (!) Al límit de la tonalitat (The Indian Runners,
2020). Deu ser que l'arsenal de cançons del Quim Carandell
és molt més gran del que imaginem... I que bé que sigui així
de continuista i gran i magnífic, perquè si a cada entrega, ens
sorprenen d'aquesta manera, es guanyaran el títol del millor
grup de música catalana cada any.
La mateixa sort és un compendi de tretze cançons que us
sonaran a mil i una veus conegudes i estimades... Que si, Pau
Riba, Els Sirles, fins i tot el Pau Torrents dels Trau... Però, el
que és important, és que la cadència i la calma que inspira
la veu d'en Carandell, t'endinya missatges que obvia'ls que
potser en surts escaldat, només us direm dues cançons: 'Tren
a València' o 'S'ha mort l'home més Vell d'Espolla'. Fins i tot
podem arribar a 'Jerusalem'!
Fugim d'etiquetes i comparacions. Ni els nou Manel, ni res.
Per començar no tenen cap ukulele que els faci ombra... Ells
tenen guitarres elèctriques i riffs a ritme de blues, i fins i tot
harmòniques, orgues i cors que res a veure tenen amb la gent
normal... Més aviat, et recorden als Stones quan ens deien
que no sempre podem tenir el que volem.
Potser el disc s'hauria d'anomenar com l'anomenarien a
Mallorca, 'Tanta sort' (que existeix la Ludwig Band). Així que si,
quina sort tenim tots d'escoltar-los aquest 2021.

Quizás
Doble
Halley Records
2021
[Els gironins la saben ficar]

Des que Ari i Geronación
impartien tesi en això de les
rimes que a la ciutat de l'Onyar
no podien marcar-se el moc
que en això del flow ells també
tenen alguna cosa a dir. El seu
motiu d'orgull es fa dir Doble
(Pol Plaja) i, acompanyat del
productor Hug Sound (Lluís
Huguet) acaben d'ampliar el
seu catàleg fonogràficament
amb l'EP Quizas -anteriorment
s'havien presentat en societat
amb l'elapé Livin’ The Hug Life
(Autoeditat, 2020) i l'EP Comercial Shit (Autoeditat, 2020). No
gaire lluny de les produccions
de Sr. Chen i els The Tyets
més reivindicables, entre el rap
i el trap amb pinzellades pop i
llatines, el tàndem ens regala 4 temes i un dels himnes
d'aquest estiu, 'Déjalo salir'.
Oriol Rodríguez

Chico Jorge i
Chico Jorge
Auto editat
2021
[Pop en bucle]

Chico Jorge, és l'alter ego de
Jordi Bastida, després d'haver
estat en bandes com Els Pets,
Ramon Mirabet o Trau, treu el
seu primer EP en solitari: Chico
Jorge i (autoeditat, 2021), amb
quatre cançons o sensacions
diferents. Comença amb un
tema indie-pop, de pinzellades
Beatles, 'Las flores que arden'.
Després, puja les revolucions
amb el segon, les baixa en el
tercer, amb un toc més folk,
tancant amb 'Grieta en sol
mayor', molt més pop. Tots
quatre temes semblen formar
part d'un mateix text que explica ferides que tots hem tingut
en algun moment, però sense
perdre el fet de tornar a viure.
Per escoltar en bucle.
Joan Vendrell Gannau
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La nit
portuguesa
Gabriel Ventura

Contra

Hi ha una cosa que sovint presideix la producció de l'editorial Contra, i és l'espectacular minuciositat, més pròpia
d'un notari escrupolós que d'un escriptor o periodista, amb
què alguns dels seus autors descriuen experiències que,
en mans menys destres, podrien passar per rutinàries.
Sembla com si fos un propòsit transversal, del que igual es
pot beneficiar un true crime com Helter Skelter (2019), un
diari de gira com Pet Shop Boys. Literalmente (2020) o la
documentació pràcticament novel·lesca del rodatge d'una
pel·lícula d'allò més singular, com és esta La nit portuguesa
(2021), del poeta català Gabriel Ventura. La matèria primerenca pot ser més o menys magnètica o enlluernadora, però
sempre acaba convertint-se en un impressionant tapís de
fascinants experiències en mans de la majoria dels autors
que les filtren. Acaben aconseguint que allò que reflecteixen
encara siga molt més gran que la vivència que els inspira. I
això sempre té el seu mèrit, la veritat. I valida, per si encara
feia falta recordar-lo, que qualsevol circumstància pot ser
tota una aventura, per mundana que parega. Tot depén dels
ulls que la miren i, sobretot, de com ens la transmeten.
Això encara té molt més valor en el cas d'este llibre,
donat per fet que la seua vivència prové de les tres setmanes de rodatge de la pel·lícula Liberté (2019), del provocador i inclassificable director Albert Serra: una experiència
que, atesa la seua absència de corsès guionístics i la seua
aparent anarquia, degué ser entre desconcertant i exaspe-

rant, tal com molts dels crítics de cinema van definir el film
(que servidor no ha vist, ha de confessar) al moment de la
seua estrena, després que guanyara el premi especial del
jurat al Festival de Cannes 2019. Ventura s'immisceix amb
precisió quirúrgica i una excel·lent prosa, que atrapa des del
primer instant, en el dia a dia d'un grapat d'actors, actrius,
productors, tècnics, perruquers, extres i runners que es veuen immersos en una ficció històrica, deutora del marqués
de Sade i de la Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) de
Pasolini, arrebossant de sexe furtiu, masoquisme, lascívia
i improvisació, en rodatges a altes hores de la matinada en
un poble de l'Alentejo portugués, i amb un equip integrat
per professionals catalans, francesos i lusitans. Un cruising
d'època, just abans de la Revolució Francesa, al temps de
les escaramusses llibertines. Una successió d'orgies al mig
del bosc. Intuïció contra academicisme.
Dues coses destaquen en esta mena de diari de rodatge
que té la substància de les millors novel·les: l'extraordinària descripció psicològica dels integrants del rodatge i dels
paisatges groguencs de la regió fronterera portuguesa (i les
seues connotacions emocionals, moltes voltes subliminals)
i la sensació crepuscular, molt de cinèfil i molt acuradament
evocada, de l'autor en enfrontar-se a Helmut Berger i Ingrid
Caven, les dues grans estrelles del càsting, encara que siga
en declivi: símbols d'una era en extinció, la de les grans pel·
lícules de Visconti i Fassbinder, respectivament.

CULTURA DISPERSA

Text: Carlos Pérez de Ziriza
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ONCE & FUTURE

La vídua negra

Volum 1.
El Rey ya no
está muerto

Loki

Una avenger
com cal

El Déu
de l’engany
decep

Aventures
amb l’àvia
Text: Ferran Baucells Pou

De còmics sobre el Rei Artur i les seves llegendes en recordo especialment Knights of Pendragon, maxisèrie de la
Marvel anglesa, a càrrec d’en Dan Abnett & John Tomlison
al guió i en Gary Erskine al dibuix, a la que torno de tant
en tant, amb un rerefons ecologista i molt disfrutable, que
suporta molt millor el pas del temps que el clàssic Camelot 3000 (Mike W. Barr i Brian Bolland) amb un toc futurista i un dibuix excel·lent, o, molt més allunyat en temàtica
(i enyorats) els primers Excalibur del tàndem Chris Clare·
mont i Alan Davis.
Arriba el primer volum d'Once & Future de l’editorial
BOOM! Studios, publicat per Planeta aquí, que inclou els
números 1 a 6 de la sèrie escrita per Kieron Gillen, dibuixada per Dan Mora i amb colors de Tamra Bonvillain.
En aquests còmics, el guionista britànic deixa de
banda narratives més originals i arriscades com les que
ha mostrat a Phonogram o The Wicked + The Divine per
oferir una història de pura aventura, amb el personatge
de la Bridgette, l’àvia del protagonista (en Duncan) com a
element dinamitzador que fa avançar la història i ens va
descol·locant a mesura que destapa nous descobriments.
Mentre avançava en la lectura em feia la sensació d’estar veient l’storyboard de la típica pel·lícula que combina

aventures + arqueologia, en aquest cas centrada en els
mites artúrics, entrant i sortint de temples i llocs emblemàtics sense problema; tot i que en aquest cas potser ens
quedem més a prop de The Mummy que no pas d’un nou
Indiana Jones (amb àvia). Un punt a favor és la caracterització del mític King Arthur, molt original i, en tot cas, no la
que esperava veure d’entrada.
Tot i això, la trama guanya densitat a partir de la segona meitat, i es tanca aquest primer arc, temporada o
aventura de forma ben resolta, tot i que és costum habitual d’aquests temps incloure la corresponent escena (pàgina) postcrèdits que ens mostra la nova direcció cap on,
presumiblement, anirà la sèrie introduint un personatge
que no es troba a faltar fins que el veus aquí per acabar de
convéncer-te i donar-li una oportunitat al següent volum.
El dibuix també és un punt a destacar a favor de l’obra.
L’únic però que se m’acut és que en moments puntuals
transmet una sensació massa cool dels personatges, no
m’acaba d’encaixar la història amb algunes representacions dels protagonistes que semblen més d’una altra
tipus d’obra de caràcter més realista i aquesta mena d’il·
lustracions poden fer fora al lector del to de l’aventura que
ens estan oferint.

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

Les grans estrenes d'estiu són un clàssic. Els de la
generació Caçafantasmes, Retorn al futur, Terminator,
així ho recordem i sempre esperàvem acabar l'escola i
veure quina pel·lícula podíem anar a veure. I sols, amb
una mica sort.
Les noves generacions no van soles al cinema i les
llaminadures sovint són més sanes, però les grans estrenes continuen succeint.
Ara s'acaba d'estrenar una nova pel·lícula de L'UCM
(Univers Cinematogràfic de la Marvel), La vídua negra.
La bona notícia és que és una de les bones. No només
perquè l'encapçali la Scarlett Johansson, que ja ha interpretat el personatge en altres entregues, sinó perquè
aquesta va acompanyada de la Florence Pugh, que és
l'altra vídua/germana i un repartiment secundari de luxe:
Rachel Weisz, William Hurt o David (Stranger Things)
Harbour, entre altres.
Una estrena que havia d'haver arribat fa un any,
però que tot l'univers pandèmic es va carregar, així que,
gairebé dos anys després, podem gaudir de la Vídua
Johansson com mai i com a protagonista absoluta, reivindicació que la mateixa actriu portava demanant des
de feia temps. La Marvel té grans heroïnes a les seves
publicacions i s'han de posar a la mateixa alçada que
IronMan, Thor o Capità Amèrica (que per cert, continua
en esdeveniments aquesta Vídua negra).
La direcció va a càrrec d'una altra dona, Cate Short·
land i ens promet de manera molt fresca i sincera l'acció
necessària, la dissecció del personatge de la Vídua com
cal, amb els seus debats interns i una estela general de
soviet fanatisme molt súper.

Actualment, per veure qualsevol sèrie de l’Univers Cinematogràfic de Marvel, és imprescindible posar-la en
context. Després de l’èxit de la tercera fase amb la pel·
lícula més taquillera de la història, Avengers: Engame,
i d’una pausa de més d’un any a causa de la pandèmia,
el protagonisme l’ha agafat el mitjà de la televisió (o,
més aviat, de la plataforma Disney+). Primer amb la
innovadora Wandavision, després amb la més tradicional Falcon and The Winter Soldier i ara amb aquesta
decebedora Loki.
Que és decebedora és una opinió completament
personal (la majoria de crítiques que he llegit són
positives). Potser és per no haver llegit els còmics i no
reconèixer els nous personatges que s’introdueixen o
potser és perquè considero que Loki és un dels millors
personatges de Marvel i esperava que la sèrie també ho
fos. El motiu principal de la decepció, però, és el potencial inexplorat que té la sèrie.
L’argument parteix precisament d’Endgame, quan
Loki s’escapa creant una nova línia temporal. A la sèrie,
el Déu de l’engany serà capturat per una “policia del
temps” amb qui acabarà col·laborant per atrapar una
altra amenaça. Els girs i els personatges funcionen
força bé, així com la sempre impecable actuació de
Tom Hiddleston, però podent jugar amb els viatges en
el temps sembla que la sèrie es queda curta, oferint
més exposició que acció. L’exemple més clar és que
tant el primer com el darrer capítol es basen en dues o
tres persones assegudes en cadires mentre tenen una
llarga conversa en una sala. Un clímax força anticlimàtic
que se centra més a assentar les bases del que serà la
següent fase d’aquest Univers (o multiunivers) que no
pas de concloure satisfactòriament una sèrie que m’ha
deixat més aviat fred.

CULTURA DISPERSA

Kieron Gillen, Dan Mora,
Tamra Bonvillain
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Cuatroriano, en
"Concerts i pandèmia...
el nou oxímoron"
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Col·labora a diversos
mitjans com a guionista,
però també és monologuista, còmic, locutor,
i, fins i tot, ha fundat
una escola amb cursos
en línia d’escriptura.
Al Cruïlla d’enguany,
el vam captar amb el
nostre objectiu fent de
mestre de cerimònies,
descobrint que s’inspira
escoltant música genuïna de Nova Orleans.

TOMÀS
FUENTES
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
Tinc la sort que el meu pare és un gran
col·leccionista de discos, així que vaig
créixer amb vinils i CD's dels Beatles,
Nirvana i Iron Maiden. Però el primer que
vaig comprar jo amb els meus diners va
ser el Devil Came to Me, de Dover. Sí. Ho
sento.
Quin és el disc que més has escoltat al
llarg de la teva vida?
Qualsevol dels Beatles. Probablement el
disc blanc.
Quin casset no deixava de sonar mai al
cotxe dels teus pares?
Tinc una germana més gran i jo mai he
tingut molta personalitat, així que acabàvem posant els seus cassets. Sense cap
mena de dubte, el que més va sonar va
ser Energía Positiva, de Paco Pil.

Text: David Simón
Foto: XTB

Un disc d'humorista favorit?
Qualsevol de Bo Burnham. Cronològicament, els seus discos van de més a
menys divertits, però de menys a més
qualitat musical.
Què escoltes mentre escrius guions i
monòlegs?
Per escriure sempre escolto jazz de Nova
Orleans. Brass Bands tipus Hot 8 Brass
Band, The Soul Rebels o Trombone
Shorty.
Quin disc hauria de tenir tothom obliga·
tòriament?
In the Aeroplane Over the Sea, de Neu·
tral Milk Hotel. És rodó.
Un disc d'un grup o artista català?
El primer disc de Manel em va flipar,
però el meu favorit continua sent Philarmonic Philanthropy, de Les Philippes, del

2013. Un grup de Sant Boi (diria) que no
va tenir grans èxits, tot i tenir tres discos
fantàstics.
Un plaer pecaminós ?
Torno a Dover. Va ser el primer disc que
vaig comprar, el primer concert al qual
vaig anar i encara a l'habitació de casa
dels pares tinc autògrafs i pues de guitarra que em regalaven. Els tres primers
discos encara els escolto de tant en tant
i em fan feliç.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
Schmilko, de Wilco. Un dels meus grups
preferits, amb una portada feta pel gran
Joan Cornellà.
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
Vaig tard, però el Father of the Bride, de
Vampire Weekend.

La Guàrdia se'm va de vacances però, per desgràcia,
prometen tornar la temporada que ve. Així que ja sabeu,
aprofiteu l'estiu per descobrir podcasts realment
interessants i obludeu-vos per sempre d'aquesta colla de
millenialls amb un sentit de l'humor nefast.

