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Portada: Tarta Relena
Entrevistes: Tribade, Laurent Garnier,
Alizzz, Maria Hein
Disc destacat: Bi de b1n0
Concerts: Sónar CCCB

1

2

EDiTORiAL
Un món massa sensible
Enguany, assistint l’In-Edit, tot veient les vides dels artistes vaig recordar
el que afecta la majoria d’ells: ser Persona Altament Sensible o de forma
abreujada, PAS. I que és ser PAS? Per resumir-ho: no és ni pitjor ni millor,
sinó diferent. Estadísticament, n’hi ha un 15-20% de persones que ho
som –sí, m’incloc-. O sigui, una de cada 5 persones és altament sensible:
processa i percep la informació que li arriba pels sis sentits (els cinc físics
més la “intuïció”) d’una manera diferent.
Això porta certs desavantatges. Estrès i/o saturació per l’excés o intensitat
de la informació: sorolls molests –de certes formes de caminar, el clic d’un
bolígraf, sentir mastegar...-, sensible a la llum, olors més fortes... Pensar
massa les coses, donar-li moltes voltes quan no cal. També que el fet de
ser sensible no és encara acceptat per la societat, sobretot entre el gènere masculí. I la tendència a ser artista tampoc s’accepta, és allò de cercar
feines més “sèries”. Ser empàtic i/o tenir més neurones mirall que la resta,
fins a acabar sentint sentiments no propis: estar trist, enfadat, content…
i no saber per què, ja que no en tens motius. I per últim, ser un activista
de causes perdudes o voler arreglar el món, saturant-te de lluitar contra
molins de vent.
Però també té la seva part positiva. Percebre molta més informació sensorial i adonar-te més de detalls subtils. Tenir un pensament més introspectiu, més profund i més elaborat al detall. Disposar d’habilitats més
creatives i artístiques. Tenir molta empatia, i amb això, arribar a ser més
conscient de la globalitat de les coses.
Ser PAS no és res estrany, no és res que s'hagi de curar –ni es pot-. I arribar a saber que ho ets pot ser important per entendre's a un mateix, cercar
les eines per no caure en els aspectes negatius i aprofitar els avantatges
per a un i per la societat.
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Com a missatge final cal dir que s'ha de reivindicar la sensibilitat per a tothom, no cal ser altament sensible. Potser el món seria molt millor.
Joan Vendrell Gannau
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La Guàrdia
No, no són aquells que cantaven 'Mil calles llevan hacia ti'
Són tres dropos que suposadament fan un programa
musical amb humor mil·lennista
Aquest mes els Diamante Negro han estat les víctimes de
les seves bromes sense gràcia. Pobrets ells

TARTA
RELENA

En algun punt impossible on
coincideix la música sacra amb
certs impulsos de l'electrònica
més contemporània és on
trobem Tarta Relena, un dels
projectes més fascinants del
nostre ecosistema sonor.
Després de dos EP's, Marta
Torrella i Helena Ros deburen
de llarg amb el sumblim Fiat Lux
(The Indian Runners, 2021).

DE PORTADA

Pastisseria
					selecta

Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Raúl Guillamón
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DE PORTADA
Disc nou, col·laboracions amb
Maria Arnal i Marcel Bagés,
amb Nico Roig, amb Marina
Herlop. Quin any
Marta Torrella: Encara estem
decidint si ens agrada o no.
(Riures) És broma. Estem molt
contentes de tot els que ens
està passant i poder estar a
molts llocs i projectes alhora.
Això ens situa a llocs molt
diferents i ens ajuda a estar
molt al dia.
Helena Ros: Jo crec que el
que ens ha passat és que
ens han arribat projectes tan
guais que no podíem dir que
no. Saps que aprendràs coses
que si no segurament no
aprendries, o descobriràs una
nova manera de treballar o mil
coses. És molt difícil negar-te.
Heu dit a alguna cosa que no?
M.T: Ara comencem a dir que
no. Tot i que segurament són
projectes que voldríem fer.
Estem començant a practicar més el no per un tema de
calendaris.
Quin és el secret del vostre
èxit? Perquè no és una música fàcil, la vostra.
M.T.: Escolteu-nos bé perquè
ara us direm el gran secret:
el truc és fer la música des
del cor i... (Riures) Realment,
nosaltres també ens ho preguntem. Mai havíem pensat
que estaríem aquí, ara. Fent
la música com la fem, podent
viure d'això i gent que hem admirat moltíssim ens proposés
participar en els seus projectes. Estem igual de sorpreses
que tu. El que fem és treballar
amb molta il·lusió i crec que
treballem bastant. Vivim Tarta
Relena en cos i ànima.
Què és el millor que heu viscut aquest any?
H.R.: Jo potser diria produir el
disc. Ha estat molt guai.
M.T.: Sí que estic d'acord. Com
ha anat tot el procés i tot el

temps que hem dedicat.
I com ha estat aquest procés?
M.T: Ha estat molt xulo poder
treballar amb qui volíem,
l'Òscar Garrobé i el Juan Luis
Batalla com a productors.
H.R: D'entrada són els nostres
amics, però també són uns
músics espectaculars i sabien
entendre la nostra música per
fer-la anar cap a un lloc que
ens interessava.
I on era aquest lloc?
H.R: El procés va començar
amb una preproducció en
la qual nosaltres enviàvem
maquetes bastant rudimentàries de veu a l'Òscar i molt
ràpidament també a en Juan
Luis. Vam fer molta feina de
preproducció i després vam
gravar les veus definitives. Una
vegada teníem això, vam estar
entre 7 i 8 mesos fent postproducció, acabar de decidir les
veus definitives i moltes altres
coses. Era una cosa molt constant. Cada setmana quedàvem
una o dues vegades.
M.T: Ha estat molt divertida la
manera com ens comunicàvem amb ells. Però després
hi havia un 'toma i daca'. Per
exemple, a vegades el 'Garru'
s'emportava un tema a casa i
la setmana que següent, quan
tornàvem a quedar, aquell
tema era un altre perquè havien passat mil coses a casa
de l'Òscar. La sorpresa de
per l'evolució del tema estava
molt xula. D'aquestes, algunes idees ens les quedàvem i
altres no. Cada tema ha tingut
el seu procés.
Fins a quin punt us agrada
que altres fiquin mà a les vostres cançons?
M.T: Com acostumem a decidir bastant amb qui treballem, i per tant treballem amb
gent que ens agrada la seva
mirada, ens agrada donar
aquesta llibertat. Però sempre

"

Vivim Tarta Relena
en cos i ànima"
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evidentment posant uns límits.
D'entrada ens agrada aquesta
sorpresa conèixer de nou un
tema que tu mateixa has fet.
Encara viviu juntes?
M.T: Sí, però ara ja s'està acabant això. Aquest disc, però,
encara l'hem fet vivint juntes.
No us heu cansat mai
d'aquest Tarta Relena 24/7?
M.T: Bé, hem viscut molts
processos, molt intensos.
B: Jo crec que com nosaltres
volem seguir vivint en aquest
Tarta Relena 24/7 hem d'anar
buscant nous formats, noves
maneres de viure... Ara comencem gira i per tant serà com si

visquéssim juntes també.
Sempre m'ha intrigat d'on sorgeixen les vostres cançons.
H.R: Comença sempre amb
una llavor molt intuïtiva i irracional de passió i emoció. Això
pot ser una lletra, una melodia,
uns fragments d'un poema, un
personatge... I aquesta llavor
t'obre un canal per intentar
trobar la manera de fer música
sobre allò.
M.T: Amb Fiat Lux el procés
creatiu ha estat molt diferent.
Al cap i a la fi, només portem
dos EP's i aquest nou LP, i per
tant encara estem trobant el
nostre procés creatiu o potser
sempre estarem en aquesta
cerca. Però en el cas de Fiat
Lux era la primera vegada que
sentíem la necessitat de crear
un repertori, no com altres
vegades que potser el procés
havia estat a la inversa, hi ha
hagut aquest procés de tenir
idees o propostes pensades
prèviament de forma individual i el procés de creació ha
estat conjunt i de forma molt
orgànica. Cadascuna, havent
parlat prèviament d'algunes
idees que volíem tocar, ha tirat
milles.
Hi ha un concepte darrere de
l'àlbum?
H.R: Sí. Hi ha una idea central
que és com, com a humanitat,
sempre vas a tocar els mateixos temes i obres els mateixos
processos. El que ens al·lucina
és que Safo de Lesbos o les
cançons sefardites medievals
parlen de coses i emocions
que també es tracten ara amb

unes altres paraules, però la
mateixa essència.
Sentiments atemporals i
universals.
H.R: Exacte. Seria aquesta mena de visió cíclica de,
estiguis on estiguis has de
passar pel procés per la mateixa merda o joia que tothom:
siguis del segle XXI, de l'època
medieval, hagis passat una
pandèmia, una guerra civil...
Adonar-se que la matèria
emocional és una mica la mateixa i sempre són els mateixos tòpics literaris.
M.T: I per tant, sempre hi ha
capacitat d'empatitzar amb
el que tinguis davant, perquè
tard o d'hora t'acabarà arribant a tu.
Quins sentiments us mouen a
vosaltres?
M.T: Tots suposo.
H.R: Sí, tot el ventall que fa el
cicle. D'un extrem a un altre,
cadascú amb les seves intensitats.
Mt:: També ens interessava
molt el procés de passar d'un
efecte extern que potser et
genera una por o inseguretat,
i tot el procés que necessites
per tornar-te a reconstruir i
sentir-te íntegre i lluminosa. Al
final, no et salves de tornar-te
a trencar i haver de començar
aquest procés, però tots els
passos són necessaris. El Fiat
Lux és el procés cap a la lluminositat i també és cíclic.
Què vol dir exactament Fiat
Lux?
M.T: Fiat Lux és el proper cot-
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Treballar amb la tradició
et fa sentir que
si connectes amb
una cosa tan antiga
és que no estàs sola"

xe de la teva vida (Riures).
H.R: És tercer versicle de la
gènesi a la Bíblia, quan Déu
separa la llum de la tenebra.
Primer tot és la tenebra i
després Déu va separar la llum
i la tenebra i va dir que es fes
la llum. Aquest que "es faci la
llum" és aquest Fiat Lux.
La música us fa entendre
millor al món?
H.R: A mi sí, especialment les
parts més irracionals tant del
món com les meves.
M.T.: Crec que nosaltres, en
general, amb Tarta Relena
sabem connectar amb aquesta part irracional. Utilitzem fàcilment el no pensar gaire els
que estem fent, i simplement
ho fem i ens deixem emportar
pel que fem. Diria que entenem millor el món a través de
la música
Abans parlàveu de músiques
sefardites i medievals, entre
d'altres. En la vostra creació hi
ha una gran part de recerca.
H.R: Sí i coincideix amb la part
més racional del projecte.
Aconseguir arribar a les llavors
irracionals, és a partir de la
racionalitat. No sempre, però
sovint sí que hi ha aquesta
cerca a un llibre, o pel YouTube, per exemple.
M.T: I una vegada has trobat una cosa que t'ha cridat
l'atenció, toca entendre-la: la

llengua, el funcionament de la
música concreta, el context
que l'envolta... Per després
poder jugar.
Hi ha hagut algun referent destacat en la creació
d'aquest disc?
H.R: Fiat Lux s'ha convertit
en una mena de reunió de
personatge destacats, figures
històriques. Tan tòpiques com
la mare de déu, i altres com
ara, Hildegarda de Bingen, que
era una visionària, que ens el
va ensenyar la Maria Arnal i
a partir d'aquí vam investigar
sobre la seva música i revelacions. També està Safo de
Lesbos, que vam accedir a ella
a través d'un llibre, les dones
paixtus de l'Afganistan...
Moltes veus femenines.
M.T: Sí, deu ser el que ens
crida l'atenció.
Parlàveu de la Maria Arnal i
sembla que s'està consolidant
una escena de projectes similars. A mi em fascina veure
una generació espontània com
la que estem vivint.
H.R: És guai, ens sentim connectades amb molts projectes
que estan sortint ara.
M.T: Malgrat que el resultat
sonor pugui semblar-se més
o no, després ens passa que
ens entenem moltíssim amb
molta gent en el motor de

creació de la música, des d'on
surt fer música. Per exemple,
amb l'Òscar Garrobé sempre
hem sentit que passa això. La
música que fa ell pot no tenir
res a veure amb la nostra,
però hi havia un alguna cosa
de l'instint musical que era
molt proper.
Què us aporta col·laborar
amb altra gent?
M.T: Musicalment, ens estem
curtint moltíssim amb això de
tenir set repertoris simultanis
al cap. De poder fer avui un
bolo d'una cosa, demà d'un
altre i passat torna a canviar. Hem après a adaptar-nos
tant tècnicament i vocalment,
perquè cada repertori demana coses diferents; com
en l'àmbit de la memòria.
I després sortint del tema
musical, a nivell producció i
gestió de projectes ens dóna
moltes eines per entendre
com cadascú porta el seu
projecte i gestiona la seva
vida al voltant. Vulguis o no és
difícil portar una vida caòtica
com la que et proporciona la
professió artística. És d'agrair
com cadascú viu o es gestiona
el temps.
Us esperàveu així la vida de
l'artista?
H.R: Jo no m'ho havia imaginat. No sé, estic bastant
sorpresa.
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Com és la vostra rutina diària
llavors?
M.T: M'encantaria dir-t'ho,
però no trobo la rutina (Riures). Crec que ens passa això
de necessitar una rutina i
veure que no pots trobar-la
i llavors buscar uns punts
d'ancoratge que et connectin
amb alguna cosa mínimament cíclica i rutinària. Potser
simplement que sempre tens
el teu raspall de dents o saber
que sempre esmorzaràs
aquesta fruita, i això ja et fa
sentir aquesta rutina.
H.R: Una setmana podia ser
dilluns quedar per produir
el disc i a la tarda tenir un
assaig, dimarts al matí una reunió amb no sé qui i a la tarda
un altre assaig per un altre
projecte, dimecres quedar
amb el que et fa el vestuari...
Tantes aventures... no us preocupa que eclipsin el projecte
de Tarta Relena.
H.R: Al contrari. Nosaltres
tenim molt clar quina és la
nostra prioritat, que és Tarta
Relena. Nosaltres només
sentim agraïment per formar
part d'aquests projectes. En
el fons, per nosaltres són com
beques, pur aprenentatge.
Heu aconseguit ser totalment
transversals. Podeu tocar en
festivals com el Vida, a l'Auditori i al Palau de la música o
al Liceu. També heu aconseguit que us segueixi gent gran
que està molt allunyada del
cercle en el qual us moveu
vosaltres, o que la gent de
l'indie també us valori... Tot
és molt polièdric.
M.T: Crec que això també surt
de no saber molt bé a on vas
i llavors també vas veient on
s'adapta el que fas. Per exemple, ara podem començar a
veure on estem més còmodes
per desenvolupar el nostre
projecte.
H.R: També està molt guai es-

tar sobre l'escenari i preguntar-te si això que estàs fent
està quadrant i agradant a la
gent. Amb perspectiva veus on
si va funcionar o no. Sempre hi
haurà un punt d'incomoditat i
de bitxo raro. Però acceptant
això sempre s'ha d'anar a
totes en la vida.
Aquesta sensació de bitxo
raro potser és la que ajuda
en l'impuls creatiu en alguns
casos.
M.T: Sí totalment. O també
haver-te d'involucrar al màxim,
perquè només depèn de tu
que això surti bé.
Quins plans de futur teniu? La
vostra és una proposta sense
fronteres.
M.T: Ara comencem a tenir
algun bolo per Europa i això
ens fa molta il·lusió. Realment
el dia que vam veure que fer
cançons en llatí per ser internacional funcionava, ens va
fer molta gràcia. Evidentment
no ho vam fer per això. Però
em fa gràcia que en comptes
de fer-ho en anglès, fer-ho en
llatí pugui funcionar. També
ens va fer il·lusió que la gent
a Catalunya o a Espanya els hi
pugui interessar això.
H.R: I altres plans de futur que
depenen de l'Arnau Seguí, el
nostre mànager, organitzant
coses per fora de Catalunya.
Ara toca la gira.
Aquest interès per la música
d'arrel creieu que pot ser conseqüència d'aquests temps
confusos en els quals vivim?
En els que busquem en el
passat respostes.
M.T: Ès la ciclicitat. Ho parlàvem més a escala emocional,
però es pot adaptar a aquest
concepte. Això et dóna un
marc en què no et sents tan
desemparat. Treballar amb
la tradició et fa sentir que si
connectes amb una cosa tan
antiga és que no estàs sola.

TRiBADE
Text: Aida García
Fotos: Eric Altimis
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Bittah i Masiva Lulla són Tribade,
grup que amb el seu primer treball,
Las desheredadas, ja van estar
nominades als Music Moves Europe Talent
Awards 2020. En plena gravació del seu
nou treball, ens expliquem com és això
de defensar els drets de les dones i
denunciar problemàtiques socials en un
món com el del hip hop i la música urbana.

Dones reivindicant els seus
drets i la seva sexualitat,
denunciant el patriarcat,
donant la seva opinió sobre
el sistema... Alguna cosa està
canviant al món del hip hop?
Bé, ja no s'escolta això de
"totes les ties rapegen igual"
o "les ties no saben rapejar",
però a la que hi ha un grup de
ties fent un rap amb consciència –ja ni feminista, només
amb consciència-, és com que
se'ns etiqueta en una altra lliga: "És una cosa de ties". Clar,
l'objectivitat és masculina i fer
rap pur només els hi pertany
a ells. Ningú parla de rap
masclista com una categoria.
Ningú diu: "Anem a un festival
de rap masclista".

Rap amb
		consciència

Pocs canvis llavors...
La realitat és que nosaltres
som raperes i a l'escena de
música urbana no ens accepten. No toquem a festivals
rapers. Estem bastant apartades d'aquest panorama. Per a
ells fem rap feminista.
Us molesta que pensin això?
Ens fa mal, perquè nosaltres
primer de tot som raperes i el

que fem és rap antisistema.
En realitat el rap sempre ha
estat això, una denúncia. El
que passa és que com que és
un antisistema diferent del
convencional, doncs se'ns
relega com a una altra dimensió, no sabem si política o què,
exactament.
A què us referiu quan dieu
"un antisistema diferent"?
Al fet que les temàtiques de
les quals parlem són molt
diferents de les de la música
urbana i que no es tracta només de dir "els polítics roben",
hi ha tot una anàlisi al darrere.
Encara que si ho mires bé,
tampoc tant, perquè nosaltres
també fem reggeaton d'amor,
el que passa que ho expliquem
des de la nostra realitat, que
són festes no mixtes, altres
identitats...
Però hi ha rapers que escolten el que feu.
Sí, i ho sabem perquè tenim
informació de primera mà.
Nosaltres creiem que els hi
pot molar el que fem, però els
impacta i tenen por que se la
liem. Vam treure un tema que

es deia 'Afilando las tijeras',
una mica en contra de tot
aquest rotllo, i creiem que potser ens va tancar una mica les
portes. Però també va ser una
declaració d'intencions.
Amb tot, vau formar part
d'aquell 'Los Borbones son
unos ladrones'.
Sí, clar, perquè tenim relació amb rapers, òbviament,
però mai ens demanen
col·laboracions. Pensa que
segurament pel que fa a números tenim els mateixos que
molta gent que està a festivals
o que està amb tot el hype, i
nosaltres... Hi ha un punt com
de por o de "ui, que rares són
aquestes ties". Aquesta és
la nostra teoria, encara que
potser simplement que no els
hi molem, i ja.
Feministes, però a l'escenari
amb el mateix estil que ells...
Aquest és tot un tema que fins
i tot alguna vegada compis
nostres ens han criticat, però
si ets tímida, et demanen
que et deixis anar, que t'ho
creguis. És a dir, has de ser
la més xula, complir amb tots

INQÜESTIONABLES

aquests atributs que en realitat formen part de la masculinitat hegemònica. No hi ha
lloc per a la timidesa o altres
maneres d'estar a l'escenari.
Llavors?
Llavors creiem que és difícil
treure'ns l'estereotip aquest
de com hem de rapejar, perquè no hem tingut referents
de dones als escenaris fora
de la normativitat o sense
reproduir aquest binarisme de
gènere.
El requisit que compliu és que
sou de barri.
I tampoc, perquè malgrat
que ho som, amb l'auge de
la música urbana i la fetitxització del que és ser de barri,
nosaltres no encaixem. Al barri
existeixen moltes realitats, i
no tens per què traficar amb
drogues o tenir una família desestructurada. Perfectament
pots venir d'una família obrera
que t'insisteixen que estudiïs una carrera universitària
perquè no t'explotin, des de la
visió d'una generació treballadora que no va poder estudiar
en el seu moment i que encara
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creu en la universitat com allò
al que han d'aspirar els seus
fills. Hi ha un pensament més
de barri, de classe treballadora, que aquest?
Qui sí us ha acollit molt bé és
el públic.
Si! Suposem que era el que
feia falta al panorama. Nosaltres ens vam adonar que
havíem de fer alguna cosa de
debò després d'un concert
antirepressiu a Can Batlló.
Per què?
Perquè en aquell moment no
érem ni Tribade, només érem
dues raperes, i el concert es
va petar. Hi va haver gent
que es va quedar fora! Vam
veure que ja teníem una mica
de públic. Ara quan anem a
qualsevol ciutat de l'estat
espanyol: País Basc, Madrid...
l'acolliment que tenim també
és l'hòstia.
Parleu-nos de la gira
Va ser brutal. Tocar al South

"

By Southwest, un superfestival
mític a Austin (Texas, Estats
Units), va ser increïble, però
Mèxic va ser espectacular. Si
el disc l'acabàvem al febrer,
al març ja hi érem a Ciutat de
Mèxic, a un local que es deia
La gozadera, i vam fer sold
out! Era el primer cop que tothom se sabia les lletres, que
cantava...
Que fort!!!
Moltíssim. Que ens passés
això a tants quilòmetres de
casa, amb el disc que acabava
de sortir feia no res, va ser tan
especial, que ens va fer conscients que això anava de debò.
Fins aquell moment, no?
Aquest és un altre tema de
pes. Nosaltres ja tenim unes
carreres o vocacions (educadora social i psicòloga), i per
a nosaltres això juga a favor
nostre, perquè ens permet
dedicar-nos a la música, però
sense haver de fer qualsevol
cosa per poder viure d'ella.

Som raperes
i a la música
urbana no
ens accepten"

Voleu ser fidels a vosaltres
mateixes.
Clar. No volem acabar fent
coses rares només per estar
de moda. El dia que deixem
de molar tornarem a tocar a
okupes, que és d'on venim,
i ens en recordarem del que
vam viure a Mèxic.
En identificar-vos tan clarament amb uns ideals, sentiu
pressió a l'hora d'evolucionar?
"Us heu venut", és un clàssic.
Ara que anirem al Viña Rock
ens ho tornaran a dir, encara
que no ho estem fent. Al final,
quan treballes no sempre ho
fas en una cooperativa superguai, moltes vegades treballes
per a una multinacional que
t'explota a tu i d'altra gent.
No es pot ser 100% antisistema vivint dins del sistema,
no?
La clau és acceptar les contradiccions que tenim, veure
fins a quin punt es poden
treballar, lluitar per canviar el
màxim possible i intentar fer
alguna cosa amb el privilegi.
Nosaltres, per exemple, no
fem bombo de moltes coses
que ens han ofert i que hem
dit que no per principis.
Per exemple?
Vam rebutjar un festival a
Nova York perquè estava patrocinat per Amazon. El mateix
amb el disc de La Marató de
TV3. Vam dir que no volíem
participar perquè nosaltres
creiem que la investigació
científica ha de ser finançada per l'Estat, no s'hi han de
recaptar diners mitjançant la
pena de la gent, encara que la
intenció sigui bona, tant de la
gent que hi participa donant,
com de les companyes músiques. I així més coses que per
principis diem que no. El que
passa és que no ho expliquem.
Als mitjans es fa molt d'èmfasi al vostre paper com de-

fensores del moviment LGTBI.
Què us sembla?
Ens preocupa que no es faci
una lectura més enllà. Dins la
música urbana és molt important ser autèntic, i nosaltres
ho som. Les nostres cançons
parlen de la nostra realitat,
però també tenim cançons a
favor de l'ocupació, contra els
desnonaments, estrenarem
un tema sobre les dones a la
presó... i d'això es parla molt
menys.
Teniu molta responsabilitat a
l'hora d'escriure?
Sí, molta. De fet, a més de
revisar les lletres, les rapegem
a col·legues que sabem que
tenen un criteri guai i bastant
objectiu. Normalment no ens
fan grans correccions, però
ens agrada conèixer la seva
opinió perquè considerem que
tenim molta responsabilitat.
Podeu arribar a ser un referent per moltes persones...
Uff, això ja és més delicat, perquè nosaltres som persones
normals, que cantem sobre el
que nosaltres vivim i sobre temes que ens preocupen, però
això no vol dir que estiguem
exemptes de contradiccions.
Tenim molta cura dels missatges que transmetem, però no
volem ser referent de ningú.
Ara esteu gravant un nou
treball, com va?
Molt bé! Estem molt contentes. Seran 12 temes aproximadament, sortirà cap al febrer
de 2022 i al març tornem amb
la gira. Estem intentant cuidar
molt el so i acompanyar-ho bé
amb la part audiovisual.
I quant al so?
Doncs en aquest nou disc hi
haurà molt reggaeton, molta
experimentació amb l'autotune: un cop ho proves, no
vols fer altra cosa; molt rap i
continuarem amb les pinzellades flamenques dels nostres
samples.

LAURENT
GARNiER

"

Volia capbussar-me en
l'univers de The Limiñanas,
més que apropar-los a ells
a la música electrònica"

INQÜESTIONABLES
Laurent Garnier és
una de les figures
més rellevants en
la història de la
música electrònica.
El productor i DJ s'ha
associat a la banda
de culte de rock de
garatge de Perpinyà
de The Limiñanas.
Col·lisió de mons
de què ha sortit el
disc De película. Ens
trobem amb Garnier
coincidint en la seva
visita a l'Off Sonar
Una icona del techno com tu i
una banda de culte de rock de
garatge! Quina és la gènesi de
De película, el disc que has fet
en col·laboració amb el grup
de Perpinyà The Limiñanas?
Amb el Lionel i la Marie de The
Limiñanas ens vam conèixer
ara fa anys al festival que organitzo a Lourmarin, un poble
no gaire lluny de Marsella, al
sud de França.
Sabia de moltes de les teves
múltiples facetes, però la
de promotor d'un festival la
desconeixia.
És un esdeveniment que
munto cada estiu a inicis de
juny, es diu Yeah! Festival. És
un festival petit, molt familiar,
i orientat, bàsicament, a la
música rock.
Deies que van anar a tocar a
una de les edicions del teu
Yeah! Festival.
Exacte. Van venir a tocar i el
festival els va encantar. De
fet, els va agradar tant que
em van dir que des d'aquell
moment volien venir a tocar

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Arxiu Sonar

cada any. D'aquest bon rotllo
va sorgir una bona amistat
entre nosaltres i d'aquesta
amistat ha acabat sorgint el
disc De película.
No era la primera vegada que
treballàveu plegats.
No, l'any 2018 vam publicar el
single 'Remix', on a la cara A
m'encarrego de remesclar el
seu tema 'Dimanche'. La cara
B és una remescla d'una altra
cançó seva, 'Istanbul is Sleepy'.
Una cançó en què col·labora
Anton Newcombe, el transtocat líder d'una altra banda
de culte: The Brian Jonestown Massacre, amb qui The
Limiñanas tenen un projecte
paral·lel anomenat L’Epee.
Exacte, però en aquest cas
la remescla la va fer Arnaud
Rebotini.
I ara ja sí, arribem a De película.
Sempre escolto música amb
un propòsit o finalitat. No
escolto el mateix tipus de
música al matí que a la nit, si
estic sol o estic en un sopar
amb amics. La música sempre
millora l'experiència.
I quin és el propòsit o la
finalitat amb què t'acostes al
rock de garatge?
El fet és que per a mi el techno
sempre ha estat la música del
futur. Sempre ha estat així fins
que va arribar la pandèmia.

Quan ens van confinar em va
envair un sentiment motl fosc.
Va ser com si s'apaguessin les
llums. No tenia ni idea de com
seria el nostre futur. En aquest
panorama, el techno ja no encaixava amb la meva vida.
Com va ser la teva vida durant el confinament?
Com tothom em vaig haver
de tancar a casa. Em resultava molt frustrant no poder
imaginar com seria el futur.
Vaig deixar d'escoltar techno,
no podia. I el mateix em va
passar amb la música house.
Però encara estava enamorat
de la música, així que era el
moment ideal per treballar en
un àlbum diferent de tot el que
havia fet fins aleshores.

demo del primer tema que havien compost. Va ser com una
revelació. Tot encaixava. En
tres mesos ja havíem acabat
el disc.
Vaja, que va ser un procés
realment molt ràpid.
Totalment. No ens vam veure
en cap moment en persona en
aquests tres mesos. Bàsicament m'enviaven les cançons o
els esbossos de les cançons la
meva feina era redissenyar-les
aportant els arranjaments.
Va ser una experiència molt
enriquidora d'intercanvi d'idees
entre els nostres dos mons.

El moment per modelar
De viaje.
Feia temps que amb Lionel i
Marie parlàvem de la possibilitat de fer alguna cosa així plegats. I sí, aquell era el moment
indicat per fer-ho. Ràpidament
ens vam posar a treballar en el
primer tema.

En realitat crec que tu t'has
aproximat més al seu món
que no pas a la inversa.
Vaig voler defugir el que hauria
estat el més evident: fer cançons de base rock però amb
ritmes techno. De cap manera
volia que aquest àlbum sonés
així. La meva intenció sempre
va ser capbussar-me en l'univers de The Limiñanas, més
que no pas apropar-los a ells a
la música electrònica.

En ple confinament, com
era el mètode de treball que
seguíeu?
No gaire diferent de com es
treballa actualment en qualsevol altre disc. Internet facilita
molt les coses en aquest
sentit. Recordo perfectament
el dia que em van enviar la

De película amaga tota una
història darrere.
Hi ha tot un concepte ideat
per Lionel i Marie. En realitat el
disc no deixa de ser la banda
sonora d'una road movie mai
filmada. La història d'una parella que emprén un viatge pel
sud d'Espanya.
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ALiZZZ

"

No sé cap on anirem a
partir d’ara amb C.Tangana.
Hem arribat al final d’un camí"

INQÜESTIONABLES
Fins ara geni en
silenci rere l'èxit de
C.Tangana, Alizzz
s'ha reivindicat com
un dels productors
i compositors
referencials de la
seva generació.
Tancant capítols per
obrir nous episodis,
ara debuta en solitari
amb la publicació de
l'àlbum Ya no siento
nada, una pasti de
pop sintetitzat amb
què fliparàs.
Es divendres. Són les 12 del
migdia. Alizzz és a Madrid.
Ve de Barcelona, on aquesta mateixa setmana havia
participat del cicle SOC Autr
de l'SGAE. L'enaxampo en
un Starbucks. L'acompanyen
dos amics: C.Tangana i Nathy
Peluso. Li pregunten amb qui
parlen. M'envien petons. Com
un adolescent que es troba
per sorpresa amb els seus
ídols, em poso nerviós. Ric
tontament. M'encanta sentir
encara aquestes papallones
a l'estòmac. "Envia'ls petons
de tornada". Cristian Quirante
Catalán, el productor i compositor de Castelldefels que
s'amaga rere l'àlies d'Alizzz,
ha viatjat fins a Madrid per
visitar l'ambaixada nordamericana i aconseguir el
visat que el permeti entrar als
Estats Units. Dilluns viatjarà a
Las Vegas, on dijous acudirà a la cerimònia d'entrega
dels premis Grammy Llatins.
Com a productor i mà dreta
de C.Tangana, cervell creatiu que hi ha rere l'èxit d'El
Madrileño, l'aclamat disc del

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Laura Estudillo Varela

Pucho (C.Tangana), Alizzz
esta nominat a sis premis. Ha
tornat a casa amb tres: Millor
cançó de pop-rock per 'Hong
Kong', Millor cançó alternativa per 'Nominao' i Millor
enginyeria de gravació d'un
àlbum per El Madrileño. No
només això, sinó que a la gala
dels Grammy replicaran part
del seu Tiny Desk Concert,
l'actuació per al mític programa de la ràdio pública nordamericana amb què es van
presentar internacionalment.
"Ja ens vam adonar assajant
que podia ser molt gran",
admet Alizzz. "No t'imagines
quan la gent de producció
audiovisual va muntar el set.
Una experiència increïble.
Però era impensable que
tindria aquella repercussió.
Va ser l’empenta definitiva al
disc del Pucho (El
madrileño)".
TANCANT CAPÍTOLS
La relació entre Alizzz i
C.Tangana ve de lluny. Com a
tota relació, només van haver
d'acceptar que totes dues
velocitats creatives coincidissin. "Ens coneixíem de fa
molt. Sempre que ens trobà·
vem dèiem de fer alguna cosa
plegats, però ell tenia el seu
projecte molt de rap (el col·
lectiu Agorazein) i jo el meu
projecte molt d’electrònica.
Amb el temps, les tendències
i els nostres gustos van con·
fluir. I fins ara". I fins quan?
Una pregunta per a la qual el

productor català no sap donar
resposta. No ho sap fins quan
treballaran plegats. "Crec
que parlo pels dos, però no
veig que estiguem començant
alguna cosa". Alizzz té cert
pressentiment que després
de molts anys han assolit el
seu clímax creatiu. "No sé cap
on anirem a partir d’ara. Hem
arribat al final d’un camí. És
probable que la pròxima cosa
que fem no tingui res a veure
amb què hem fet. Ara mateix
em ve més de gust tancar
capítols que obrir-ne de nous.
Acabo de publicar el meu disc
en solitari: Ya no siento nada;
acabaré la producció del se·
gon de l’Amaia i gaudeixo de
la ressaca d'El Madrileño". Un
disc, Ya no siento nada, amb
certa essència metafísica.
"En Jordi Matas (guitarrista i
productor de Ferran Palau i El
Petit de Cal Eril) m’ha produït
un tema. En Ferran i en Joan
[Pons, d'El Petit de Cal Eril]
han fet la remescla del meu
tema Todo me sabe a poco.
Seguirem col·laborant per·
què ens complementem molt
bé. Són dues de les figures
més interessants de l’escena
musical catalana i de tota
Espanya".
UN BENESTAR BRUTAL
Alizzz era molt petit quan el
seu pare li va regalar Paul
is live, un àlbum en directe de Paul McCartney. En
aquell disc hi havia un tema,
'Hope of Deliverance', que en

aquella època sonava molt a
la ràdio, a Los 40 Principales. Just ens acabàvem de
comprar una minicadena i
aquell va ser el nostre primer
CD. Ell també es va comprar
Lo + Disco 3, un recopilatori
d’èxits dance del moment
com 'Ellegibo' o el 'It’s My Life'
de Dr. Alban. Els vaig escoltar
fins a cremar-los. Me’ls sé
de memòria". Alizzz tenia 8
anys i recorda que tenia uns
auriculars i quan els seus
pares miraven la tele, ell s’asseia en una cadira al costat
de la minicadena i es passava hores i hores escoltant
música. "Era una experiència
meravellosa. La música em
transmetia una sensació de
benestar brutal. Res em feia
sentir millor. Encara em passa
ara". Aquell nen ha acabat
reivindicant-se com un dels
productors referencials de la
seva generació. "Amb 'Antes
de morirme', el tema que vaig
produir per C. Tangana i Rosalía vaig intuir que passaria
alguna cosa important, però
mai vaig imaginar que les
coses agafessin la dimensió
que tenen ara. Recordo que
pensava que ho rebentàvem,
però no era conscient que
allò només era una metxa
que començava a cremar.
Des d’aleshores, totes les
decisions ens han portat fins
on som ara. La podríem haver
cagat i acabar enlloc, però
l’hem encertat. Això i el curro
constant i diari".
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MARiA
HEiN

"

Els meus temes són melancòlics
perquè tot i ser molt jove
m'agrada pensar en el passat"
Text: Joan Vendrell Gannau
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

TOT AL NOU
La mallorquina
Maria Hein debuta
amb el seu primer
disc Continent
i contingut
(Hiddentrack, 2021).
Trobem en els
melancòlics temes,
que el continent és la
Maria, com una tassa,
on l'aigua que hi cau,
el contingut, són les
seves experiències
posades en lletres
on tothom pot sentirse identificat.

No, l’any següent vaig tornar
a piano (riures). I llavors vaig
pensar que era el que volia fer
i vaig començar a estudiar al
conservatori, dient-me: va, ara
m’hi poso de debò.

La música et va arribar de
ben petita?
Tota la vida he tingut la música. De molt petita ja cantava.
I vaig començar amb quatre
anys a fer classe de piano. No
sé si va ser perquè si m'agradava o perquè ja em regalaven
amb tres anys guitarres de
joguina. Els primers reis que jo
recordo, va ser un micròfon, ja
que sempre m’agradava cantar. Feia uns shows! Jo volia
ser la Hannah Montana (riures). Ma mare va dir d’apuntar
a la nina a un extraescolar.

Un referent per a tu?
Vaig pensar, si ella ho va fer,
per què jo no ho puc fer? I vaig
publicar 'No te veig'.

I va ser piano.
Fins als 10 o 11 anys vaig fer
piano. Quan em vaig cansar
del mètode per estudiar-ho,
vaig decidir directament deixar
la música.
Però no ho vas fer?
Aquell mateix any em vaig
apuntar cant, però es feien
les cançons típiques i em vaig
tornar a cansar perquè no les
volia cantar.
I ara sí, vas deixar la música.

I quan vas començar a fer la
teva música?
A quart d'ESO, vaig començar
a escriure cançons, i a primer de batxiller vas ser quan
vaig publicar la meva primera
cançó: 'No te veig'. A partir de
llavors van venir més i em vaig
comparar amb artistes que
havien començat amb la meva
edat, com la Núria Graham.

I aleshores vas venir a viure a
Barcelona?
El canvi ha estat gros, però
encara no ho he assimilat
massa. A mi em costa molt
assimilar les coses. De fet, hi
ha coses que no he digerit de
fa molts anys. Imagina't! De
moment no m'ha impactat,
però sí que es nota que no
estic en un poble, sobretot si
torno a Mallorca, que és més
tranquil·la.
'Estrès acumulat' que cantes
en un dels teus temes?
A Barcelona, vaig una mica
estressada, però bé, jo sempre vaig estressada, sigui on
sigui (riures). Barcelona m'està
agradant molt, Era un somni
per a mi, venir aquí.
Acabes de debutar de llarg
amb Continent i contingut.
Hi ha infinitat de detalls que
m'han meravellat, però les

lletres em tenen fascinat.
És una cosa molt forta que em
passa i començo a escriure
el que estic sentint. Els meus
temes són melancòlics perquè
tot i ser molt jove m'agrada
pensar en el passat. O tinc un
dia que tinc temps i m'assec,
escric quelcom que no sé per
què, ho escolo al cap d'un
temps i penso: "òndia, això
què era?" (riures). De totes
maneres, son lletres que
tothom les pot entendre d'una
forma diferent. I això és una
de les coses que més m’agrada de les meves lletres.
En l'estrictament musical,
en algun lloc entre Maria del
Mar Bonet i Maria Jaume, has
construït les cançons combinant la guitarra i el piano.
L'única cançó que estava
pensada en piano era justament 'Continent i contingut',
però la resta amb la guitarra.
Quan vam a anar a l'estudi,
vam gravar la guitarra a part i
després les veus, i tenint això,
vam construir les cançons.
Has comptat amb l'ajuda de
Ferran Palau, que ha estat el
productor del disc. Com ha
estat l'experiència?
Genial. Amb el Ferran, hi havia
cançons que teníem clar des
del principi què volíem fer.
D'altres no, com amb 'Mein
Vater' i 'Llums de sa ciutat'. A
l'estudi hi havia el piano de la
Clara Peya, vaig tocar i en Ferran va descobrir que el tocava
millor que la guitarra i va insistir perquè ho aprofitéssim. Per
això el piano està tan present
al disc. El piano em posa
nirviosa, ja que la gent sap que
és el meu instrument i vull que
quedi el millor possible.

Tens un altre instrument molt
bo: la veu.
I a vegades em fa passar
molts nervis, perquè no me la
cuido massa (riures).
Has citat 'Mein Vater', un
tema que li dediques al teu
pare.
De fet, no només l'hi dedico la
cançó, sinó tot el disc. Si deixava la música, ma mare no en
deia res, però el pare sempre
m'animava a seguir.
Començar jove, mallorquina,
el nom... Les comparacions
amb la Maria Jaume eren
inevitables.
Sí. No només això sinó que
a Barcelona estem cursant
el mateix curs del Conservatori. Quasi som companyes
de classe, però no coincidim
perquè va després de mi, en
un grup diferent dels dos que
hi ha.
Hi ha una altra coincidència
que us uneix.
El dia que vaig publicar la
meva primera cançó, 'No te
veig', ella va publicar 'Autonomia per principiants', i és quan
jo la vaig descobrir, perquè
una pàgina de Mallorca va
pujar la seva cançó i la meva.
Ara que tothom fa col·
laboracions, seria genial
escoltar-vos juntes.
És que hi ha tanta gent. Em
poses en un compromís, però
diré alguns noms amb què
voldria col·laborar: Marialluïsa,
Lluís Cabot i Da Souza. Evidentment, també amb Ferran
Palau. I la Núria Graham. I per
descomptat, sí, l'altra Maria de
Mallorca, que m'agrada molt el
que fa.
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In-Edit Barcelona 2021
Al llarg d'onze dies Barcelona s'ha tornat a omplir del millor
del cinema documental musical amb l'In-Edit Barcelona 2021,
un festival imprescindible que ha tornat on mai va haver de
marxar, les sales de cinemes, enriquint notablement les nostres
agendes al darrer tram de l'any.
Començat pel final, és a dir pel palmarés, el públic ha premiat
el documental de Javier Corcuera sobre La Polla Records, No
somos Nada, com el millor. Una coproducció peruana-espanyola, que aprofita la gira del 2019, per fer un repàs a la trajectòria
d'aquesta icònica formació punk sorgida de la zona més rural
d'Àlaba. El film combina gravacions dels concerts de la gira,
imatges d'arxiu, on el volum puja, i transita cap a la tranquil·litat
del camp, on quasi en exclusivitat parla l'únic membre actiu de
la Polla, Evaristo.
A l'In-Edit sempre es poden descobrir o redescobrir, retrats de
cantants que tots tenim al nostre subconscient, però que els
costa, de vegades, sortir. Destacables van ser els documentals,
un cop més, sobre dones. Dones com la Tina Turner a Tina,
on ens presenta l'èxit obtingut després d'una llarga lluita, no
només pel que fa al vessant musical, sinó també en l'amor que
finalment va trobar i no havia tingut mai, i per dir-nos que mai
és tard, en això, i en l'èxit en la indústria musical que per a ella
ja era madura quan va entrar en solitari.
En un altre extrem musical, el d'una dona també oblidada per
certa indústria musical com va ser Poly Styrene. El documental
Poly Styrene: I Am a Cliché, signat brillantment per la seva filla
Celeste Bell, ens acosta el que va significar l'aparició de Poly
Styrene a l'escena punk britànica de finals dels anys setanta i
sobretot ens presenta les conseqüències nefastes en la salut
mental dels artistes que causen les pressions de la indústria
musical. Una dona i un personatge i una època a descobrir.
I si seguim parlasnt de dones, superdestacable també és la història de Delia Derbyhire descoberta al documental The Myths
and the Legendary Tapes. Delia va ser una autència heroïna de
la música electrònica, especialment a Gran Bretanya on la seva
carrera com a compositora des de l'estudi radiofònic de la BBC
va crear escola i va influir en nombrosos artistes electrònics
posteriors.
Però si hem de posar l'accent en un retrat íntim,aquest l'han
aconseguit Joan Celdran i Àngel Leiro amb la conversa intima
que van tenir amb el gran Jaume Sisa. L'home dibuixat: Una
conversa intima amb Jaume Sisa, segons van explicar els mateixos autors a la presentació, és un documental amb que han
volgut aconseguir un retrat íntim del (altre) cantant del Poble
Sec, però tambe fer un traç de la seva trajectòria musical. Sigui
pel pressupost o per ajustar-ho a un format televisiu de 60
minuts, el documental es queda curt. Les imatges d'arxiu són
interessants i el que diu Sisa en l'actualitat és digne d'un filòsof
amb anys d'experiències vitals, però et quedes en ganes de
més quan el veiem ressorgir el 2001 i aleshores apareixen els
crèdits com si es tractés d'un cliffhanger
Finalment destacar la secció de curtmetratges. A vegades, sintetitzar, és molt més efectiu que dues hores de metratge, com
els 18 minuts de Blondie: Vivir en La Habana de Rob Roth. Una
meravella veure la Debbie Harris conduint pels carrers de l'Havana irradiant felicitat al saber que Blondie actuaria per primera
vegada a Cuba i amb músics cubans.
Tina

Laura Peña

a-ha:The Movie
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La Polla Records: No somos nada

Héroes: Silencio y Rock and Roll

L'home Dibuixat.
Una conversa amb Jaume Sisa
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Sónar

Bot Bop Integers & Strings 2021
Foto: Lea F. Hopper

La música avançada va tornar a marcar el batec vital de Barcelona amb una editora tardorenca del Sónar. En realitat es
tractava d'un doble festival en conjunció en el temps i l'espai.
Un primer, l'AI and Music, amb què els promotors del Sonar
van voler mostrar les línies paral·leles que existeixen entre la
música i la intel·ligència artificial.
Una experiència que va viure els seus primers compassos amb
el concert que el pianista Marco Mezquida va oferir el dimecres 27 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. Un espectacle fascinant i únic per ser completament improvisat, aquest 'Piano +
Ai', que el músic menorquí va protagonitzar amb la complicitat
d'un grup de científics i enginyers de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) els quals han desenvolupat un instrument
d'intel·ligència artificial que reconeix les diferents tècniques
del pianista i respon en temps real amb diferents paisatges
sonors de síntesi, generant un feedback entre el pianista i la
intel·ligència artificial. El que deiem, fascinant. Trasllant els
beats per minut al CCB, Mouse On Mars, Nabihah Iqbal and
Libby Heaney o AWWZ b2b AI DJ van ser altres de les propostes imperdibles d'aquest AI and Music.
El Sónar, però, va prendre les seves formes i maneres més
característiques amb el Sónar CCCB. Això va ser divendres 29
i dissabte 30 d'octubre. Cada dia, dues mil ànimes sense distància ni mascaretes, però amb passaport Covid, van ser els
entregats feligresos d'una celebració vitalista i col·lectiva de
l'ara i aquí, entregant-se a la pregària sintetitzada de pr4edicadors del beat com Koreless, Tirzah, Leon Vynehall, Space Afrika, Object Blue A/V Live, Il Quadro di Troisi, Die Wilde Jagd o
DJ Nigga Fox.
La festa va seguir amb l'Off Sonar a l'Hivernacle del Poble
Espanyol amb Nina Kraviz i el Déu francès del techno Laurent
Garnier. Tant de bo ho pogués recordar per explicar-vos que
vaig ballar fins a perdre els sentits,
David Simón
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Marco Mezquida Piano +AI
Foto: Alba Rupérez

Bikôkô
Foto: Lea F. Hopper

AWWZ
Foto: Lea F. Hopper

Cora Novoa Foto
Foto: Lea F. Hopper
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Dublab Gonzo
Foto: Cecilia Diaz Betz
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Laurent Garnier off the record in conversation with JA Bayona
Foto: Cecilia Diaz Betz

Holly Herdon
Foto: Alba Rupérez

Iro Aka
Foto: Lea F. Hopper

Leon Vynehall
Foto: Alba Rupérez

Nina Kravitz
Foto: Lea F. Hopper
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Marina Herlop
Foto: Alba Rupérez

Sau Poler
Foto: Lea F. Hopper

Mouse on Mars
Foto: Lea F. Hopper

Verde Prato
Foto: Lea F. Hopper
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DISCÒPOLIS

Stop

DOBLE PLETINA
Austrohungaro
2021
[Pop de pel·lícula]

Un EP que és una banda
sonora. Una banda sonora que
esdevé EP. Una creació capicua és el que s'han tret de la
màniga el grup barceloní Doble Pletina. Ells i el seu exèrcit
de sintetitzadors, veus sensuals i lletres agredolces posen
notes i cançons a aquesta
història fílmica que és Stop.
Són cinquanta-cinc minuts
de comèdia musical absurda
i sincera que podeu trobar a
Filmin. O si ho preferiu, són 15
minuts de producció musical
a càrrec d'Hidrogenesse. Un
palíndrom musical i visual que
no ús deixarà indiferents.
Laura Peña

Neon Body

THE ZEPHYR
BONES
La Castanya
2021

[Psicodèlia lluminosa]

Text: David Simón
Foto: Lluís Tudela

Bi

DISCÒPOLIS

Hidden Track
2021
[Electrònica metafísica]

b1n0 són el projecte que tothom hauria d'escoltar. La penya
que ho petarà. La gent que està fent la cosa més al·lucinant
de la nostra escena musical, ara i aquí i envoltats de penya
que mola tant com ells. Col·laboradors de luxe posant veu
a les seves creacions com El Petit de Cal Eril (vell còmplice
de les seves temptatives de lisèrgia sonora), Ferran Palau,
Meritxell Neddermann, Marina Herlop o unes Tarta Relena
omnipresents que aquí posen veu a 'ME', el tema, sublim i
fascinant, que molt probablement sonarà quan arribi el dia del
judici final.
Si els coneixes mínimanet, aquest discurs hiperbòlic no us
serà cap sorpresa, Emili Bosch i Malcus Codolà ja fa temps
que vénen avisant del seu potencial. Talent i genialitat que
bateguen en la seva nova entrega, aquest fascinant exercici
d'electrònica metafísica que és Bi, un EP que és com un raig
de sang directe al cap del corredor de fons que arriba a la
meta sense alé, dopat i extasiat
Futuristes i lisèrgics, visionaris i experimentals, els cinc
temes que conformen aquesta nova entrega del tàndem de
productors de La Bisbal d'Empordà, és com un núvol cannàbic dibuixant filigranes amb cada beat: bum bum. Electrònica
opiàcica, sedosa i teranyínica per quedar-t'hi ben atrapat.

Núvol
NINOT
Right Here
Right Now
2021
[Sintètica nuvolosa]

Si voleu un disc que us acompanyi durant una setmana i
us posi una banda sonora a
cadascuna de les sensacions,
persones i llocs que us aneu
trobant, aquest Núvol de
Ninot pot ser una bona opció.
Després d'una campanya de
micromecenatge i una pandèmia pel mig, veu la llum aquest
llarga durada amb una dotzena de temes embolcallats
d'indie pop sintetitzat d'alt
octanatge. Lletres i harmonies
senzilles però ultra efectives,
ordenades i clares, una mica
com la vida que va passant
davant nostre.
Laura Peña

Latin Sounds
From Barcelona
Vol. 5
BLACKCELONA
Discmedi
2021
[Ritme saborós]

Fa quatre anys que no en
sabíem res d'ells. Potser ha
calgut esperar aquest temps
per confirmar que els Zephyr
Bones han refermat la seva
merescuda plaça en la nostra
escena musical independent.
Neon Body, el seu segon llarga
durada, amplia les sonoritats
pseudo psicodèliques i les
porta a un graó molt més lluminós i ballable. Hi ha tres peces
seguides que si les llegeixes,
les escoltes i sobretot les balles, sembla que et portin per
una ruta de la Barcelonina més
underground: 'Verneda Lights',
'No one' i 'Afterglow, tot en
quadrant sonor i físic fantàstic.
Laura Peña

L'any 2012 van néixer els recopilatoris Blackcelona, apostant
per als projectes musicals
produïts a Barcelona d'origen
afroamericà, amb els seus
diferents estils com el soul, el
funk, l'R&B, i ara, en el cinquè recopilatori, i sembla que
darrer, Latin Sounds From Barcelona (Vol. 5) (Discmedi 2021)
ens trobem els ritmes llatins
de la ciutat comtal amb grups
com, per exemple, Los Mambo
Jambo Arkestra, Los Fulanos
(feat. The Pepper Pots), Latin
Soul Gentleman o la Barcelona
Big Latin Band. Amb tots ells
sonant és impossible no sentir
el batec de la sang a les venes
i posar-se ballar gaudint amb
aquests ritmes llatins, explosius, apassionats i estimulants.

Joan Vendrell Gannau
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Extravagantes
Toni Castarnado
Sílex

Tots sabem ja (o hauríem de saber) que la Viquipèdia ens
explica les dades bàsiques de qualsevol artista de renom
internacional en un sol clic. Tots hauríem de saber també
que redactar una història més o menys lineal de la vida i
miracles d'un músic o d'una banda emblemàtica del pop
i el rock, siga mainstream o underground, siga de domini
més que públic o de culte, i fer amb ella un llibre, té poc
sentit hui en dia. Des que internet va capgirar les nostres
vides, fer hagiografies de músics només s'entén per pur i
dur fanzinerisme de nou encuny. Que també el tenim entre
nosaltres. I no té res de dolent, clar que no. És perfectament lícit. El que passa és que, simplement, no aporta gens
que siga periodísticament rellevant, tot i que es puga llegir
amb interés.
El company Toni Castarnado, firma habitual de Ruta 66
o Mondosonoro, entre altres mitjans, també ho sap. I per
això ha volgut aprofitar l'extra de temps lliure que li procurava la pandèmia i el confinament de 2020 per a escriure
la seua personal i particular visió d'un grapat de músics
forans units per un únic traç en comú: el seu caràcter poc
convencional, la seua extravagància, que igual pot caracteritzar a Tom Waits com a Rickie Lee Jones, Cat Power,
Chet Baker, Tom Petty o Joe Strummer. Sense importar si
són més o menys populars per al públic. És a dir, un perfil
creatiu singular, accentuat, com a divisa unificadora. Una
òptica intel·ligent perquè, per a parlar d'artistes directament

maleïts des del punt de vista comercial, ja teníem una altra
novetat ben recent: Héroes malditos (Efe Eme, 2021), el
llibre d'Eduardo Izquierdo.
La gran virtut d'Extravagantes, amb il·lustracions d'Error
Design!, és la forma en la qual Castarnado estira del fil de
les connexions cinematogràfiques i de sèries de televisió
amb l'obra dels músics representats. La seua escriptura
lliure, com d'assaig guiat per la intuïció, la passió i també
el gran coneixement que demostra sobre esta galeria de
músics. La seua forma de traure-li punta al perfil creatiu de
cadascú d'ells, i lligar-los amb la seua pròpia experiència,
la seua forma de pair, encaixar i imbricar les seues cançons
en la seua pròpia vida sense caure en la temptació del descarat egotrip. El plaer de divagar sobre alguns dels seus herois personals, sense guions ni rutes preconcebudes. Amb
la naturalitat de qui no ha d'ajustar-se a cap cànon. Per
contra, eixa espontaneïtat, tan de llibre fet a correcuita que
té la seua frescor i es llegeix també amb la delectació dels
bons gurmets musicals té alhora el seu vessant negatiu: ja
siga per les presses del mateix Toni o per una tasca d'edició de l'editorial farcida de llacunes, moltes de les titlles ballen de lloc injustificadament i errònia, molts dels signes de
puntuació són confusos i emergeix un laisme recurrent.És
una llàstima, perquè el llibre, profitós, amb molta molla i ple
de reflexions agudes, mereixia un acabat més curós. L'única
nota discordant dins d'un assaig per a melòmans de pro.

CULTURA DISPERSA

Text: Carlos Pérez de Ziriza

36

37
Franquin

L'espia que
ens ho va
donar tot

Norma Editorial

Text: Ferran Baucells Pou

En una revista musical podríem reobrir l’etern debat Beatles-Stones, en aquesta humil secció dedicada al còmic ho
podríem traslladar a Astèrix-Tintin. De la mateixa manera
que m’inclinaria pels Kinks en un sentit, triaria els còmics
d’Spirou, en l’etapa que els va guiar Franquin, en l’altre.
Franquin, un dels genis de la BD, també va crear, sembla
que per fugir de les imposicions editorials en la col·lecció
on va nèixer el Marsupilami, el personatge de Gaston
Lagaffe, entrenyable personatge, somniador i gandul, geni
i desastre a parts iguals. Segurament, la majoria hem coincidit alguna vegada en una feina amb algun company que
ens ha fet preguntar-nos ‘què hi fa en aquesta oficina?’ I
és que amb l’accidentada carrera d’en Gaston treballant
a l’editrorial Dupuis, que publicava la revista Spirou, on
apreixien les seves tires, i el seu constant sabotatge a la
signatura d’importants contractes ens poden fer qüestionar com és que el nostre heroi continuava allà. Però això
seria simplificar massa, és millor deixar-se portar per un
dibuix deliciós i revisitar els 60’s-70’s del segle passat i
admetre que en Gaston tan sols és un bon jan que no es
deixa arrossegar per la bogeria que es respira en els despatxos que l’envolten.
Fa pocs mesos que Norma publicava el cinquè i darrer

volum dels integrals del personatge, i queden reunides les
més de 900 tires (fins la 913, inacabada i preciosa com la
resta), amb un ànim completista qué s’agraeix molt. S’han
acabat els problemes al visitar França quan arriba el moment de triar un àlbum d’en Gaston per emportar-se (allà
hi ha múltiples edicions, per temes, formats,…); l’únic però,
el primer volum amb el seu indicatiu 1/4 quan al final han
estat cinc volums pot fer deixar anar alguna llagrimeta a
més d’un col·leccionista amb el toc més pujat. Potser sí que
hi ha un però més. No és res nou que costi trobar còmics
en català, hi ha una pobra representació passejant per les
llibreries i tant de bo arribèssim a acostar-nos a equilibrar
la balança… per una vegada que el traductor la va encertar
amb el seu Sergi Grapes, alguna llagrimeta més, a mi en
aquest cas, s’hagués escapat.
Val la pena fer-se amb els cinc volums, aquest cinquè
centrat en la guerra dels parquímetres i completar el material publicat per l’autor. Segurament el bloc central (volums
2-4) mostra el millor moment del personatge, personalment
m’encanta veure’l compartir vinyetes amb en Fantasio,
però la resta de personatges no desentonen en absolut i
deixar-se atrapar per les tires d’en Gaston és un d’aquells
petits plaers que la BD ens ha deixat per sempre.

El tiempo
que te doy
L’amor i
el desamor
en 11 minuts

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

Parlar de James Bond en una revista musical suposa
tot un repte: no només estàs parlant d'un personatge
de novel·la, o d'una saga cinematogràfica, no només
estàs parlant de la música que l'acompanya. Estàs parlant d'una època i un estil cinematogràfic i un experiment generacional extraordinari. Qui no ha anat a veure
una pel·lícula de Bond amb els seus pares o inclús amb
els seus avis?
Després d'esperar gairebé dos anys de pandèmia,
arriba el final de la saga Daniel Craig. Aquest actor que
va saber recollir el testimoni deixat per Pierce Brosnan
de la manera més excelsa que mai. I això que al principi es van sentir comentaris com: "un ros interpretant
a James Bond?", una mica així com quan van triar el
Guardiola entrenador del Barça, i ja veieu tot el que va
venir després.
Doncs, sí, en aquest cas, cinc pel·lícules interpretades pel ros de Chester que acaba amb la No time to
die sense temps per morir. Més que res, perquè James
Bond no mor mai i la seva franquícia està més viva que
mai. En aquesta última entrega, dirigida per Cary Fukunaga (True Detective) i escrita, entre altres, per Phoebe
Waller-Bridge (Fleabag), Daniel Craig brilla més que
mai i James Bond esdevé un personatge molt més
proper quan el veiem enfrontant-se als seus fantasmes
personals. Una entrega en què les dones prenen més
protagonisme que mai, destcant la seva homòloga 007,
Lashana Lynch (la futura Bond?).
I és clar, James Bond, no seria res sense la seva
cançó insígnia. En aquest cas, va a càrrec de Billie
Eillish, que amb el seu lament crida més que mai i
vesteix a la perfecció els sentiments de James Bond,
aquella contradicció sentimental constant.
Llarga vida, doncs, al Martini mesclat, mai agitat.

Teniu 11 minuts? Doncs doneu-li una oportunitat a la
darrera sèrie espanyola de Netflix amb els capítols
d’aquesta durada. El seu títol, però, El tiempo que te
doy, no fa referència al temps que tu li dediquis, sinó
al que la protagonista, Lina, dedica a recordar la seva
exparella, Nico.
I és que la premissa narrativa de la sèrie és força
original. Al primer capítol veiem un minut de present,
de ruptura, i deu minuts del passat que havien tingut
junts. Al segon, són dos minuts de present i nou de
record, i així successivament fins al desè capítol, on
la relació del Nico i la Lina ja gairebé s’ha esvaït del
tot i només queda la soledat d’ella. La idea és potent,
perquè mostra com de diferent pot ser la teva vida
quan la comparteixes amb algú.
Però més enllà de la durada i la interessant proposta narrativa, hi ha més elements pels quals val la
pena la sèrie d’Inés Pintor, Pablo Santidrián i Nadia
de Santiago. I un d’ells és la interpretació d’aquesta
darrera, que no només desenvolupa la idea, sinó que
també actua, i fa ambdues coses bé. També Álvaro
Cervantes està impecable en el seu paper, allunyat
de melodrames i aportant la quotidianitat que demana la sèrie.
Perquè El tiempo que te doy no intenta res més
que mostrar la realitat de l’amor i el desamor. Converses que no romantitzen la vida de parella, sinó que en
mostren totes les cares tal com succeeixen a la realitat. Recorda, en aquest sentit, a 500 días juntos o a la
trilogia Before de Richard Linklater. El nivell no acaba
sent el mateix, potser perquè el personatge d’ella
queda una mica pla, però aconsegueix igualment la
fita no gens fàcil de la naturalitat, de fer-nos creure,
en molt poc temps, en la història del Nico i la Lina.

CULTURA DISPERSA

Gaston

No time
to die

38

LA TiRA

Il·lustració: @jaime_pavo
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Cuatroriano, en
"Confessions musicals"
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Il·lustració: @_sisaco_

Vuit anys després de
l’última entrega de
Blacksad, torna el detectiu felí més conegut
del món amb la primera
part de 'Todo cae' que
acaba de publicar Norma Editorial. Els seus
creadors Juanjo Guarnido (il·lustrador) i Juan
Díaz Canales (guionista)
ens parlen de la música
que escolten mentre
maquinen les aventures
dels seus personatges.

Rigoberta Bandini

Text: Pere Pardo
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

GUARNiDO
& DÍAZ CANALES
Quin disc va inaugurar la vostra col·lecció
de música?
Guarnido: El que va començar la meva va
ser Let’s Go de Rocky Sharpe & The Replays amb el seu mític tema 'Rama Lama
Ding Dong'.
Díaz Canales: Un clàssic del hard rock de
finals dels 70, Powerage d'AC/DC.
Quin disc heu escoltat fins a cremar-lo?
G.: Piece of Mind dels Iron Maiden les
guitarres elèctriques no deixaven de sonar a casa... I fer air guitar tampoc!
D.C.: Un altre clàssic de clàssics del rock:
Led Zeppelin IV.
Quin casset no deixava de sonar al cotxe
dels vostres pares?
G: Al nostre cotxe cantàvem i ballàvem
'Voulez vous' dels ABBA.
D.C.: El record que tinc quan anava en

cotxe amb els meus pares es que sonés
sempre un casset de Joan Manuel Serrat.
Quina cançó penseu que és la més “animal” que heu escoltat mai?
G.: Seguint la linínia de les guitarres elèctriques jo diria 'Balls to the Wall' dels Accept.
D.C.: Quasi qualsevol cançó de La Polla
Records.
Quina música creieu que escolta
Blacksad?
G: 'The After Midnight Sessions' de
Nat King Cole sería un disc que John
Blacksad escoltaria en un dels locals amb
banda de jazz dels anys 50.
D.C.: Jazz i blues, està ben clar!!
Quin disc hauria de tenir tot el món obligatòriament?
G.: Aquí seré molt concret: El Mesías de

Handel en la versió conduïda pel director
d'orquestra anglès Christopher Hogwood i
la Academy of Ancient Music cantat per la
soprano també anglesa Emma Kirby.
D.C.: Un dels discs que més he escoltat i
que per mi és imprescindible és Wish You
Were Here dels Pink Floyd.
Un disc que compraríeu només per la
portada?
G.: Qualsevol de Julie London.
D.C.: Aqualung dels Jethro Tull sempre
m'ha agradat molt! I la música, també.
L’últim disc que us hagi fet esclatar el
cap?
G.: Maps of Non-Existing Places, el disc
de debut del gruo derock progressiu
Thank You Scientist.
D.C.: Cookies dels escocesos 1990s em
sembla un discás!

