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Portada: Antònia Font
Entrevistes: Salvatge Cor,
Oliva Trencada, Maria Jaume,
Mishima, Intana, Hidrogenesse...
Concerts: C. Tangana, Sant Jordi Musical
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EDiTORiAL
Obro Twitter i, a cop d’scroll, apareix el contundent missatge d’un xaval
del Principat parlant d’un nou grup mallorquí: "Estan salvant el català ells
sols [...] i si fóssim un país seriós serien famosos a Catalunya". Llavors és
quan penses: "Ha canviat la música feta a les Balears? O, potser, ha canviat
la percepció que es té d’ella? Perquè eh, perdoneu-me, però aquest discurs
–convingut i condescendent, sempre reduccionista– que caricaturitza la música illenca com a una extensió de l’univers d’en Tomeu Penya és un acudit
que s’ha allargat massa anys. Després, clar, vingueren els Antònia Font per
capgirar-ho tot i deixar una petjada insondable en la nostra escena.
Val, aquí no només parlem de música, sinó de quelcom més profund.
Antònia Font no només tingueren un fort impacte desmitificador, sinó que
trencaren l’aïllament insular sense renunciar a cap tret de la seva personalitat per plaure a l’oient de fora. Sense que hagin estat necessàriament una
influència musical, molts d’artistes illencs han travessat la mateixa encletxa
que ells obriren fa prop de dues dècades, fent que en el temps present les
Balears siguin l’escenari per a desenes de bandes i artistes que, ara per ara,
tenen –i sense que això soni massa xovinista– molt, però molt per dir.
En la seva percepció hi ha jugat molt la visibilitat existent en el marc digital. Les xarxes socials, les plataformes d’streaming, sumades a la irrupció de
noves infraestructures informatives –com MÚSICA DISPERSA– han contribuït a projectar la música feta a Mallorca, Menorca o Pitiüses cap a uns nous
públics i, de pas, han permès crear o reforçar sinèrgies amb els grups peninsulars, festivals, promotores, etc. No perdem de perspectiva tampoc l’abans
i després provocat per la crisi del 2008; en els anys posteriors a aquella brutal recessió, un bon grapat de joves decidiren tornar a les seves illes d’origen
després d’haver passat uns anys estudiant o treballant a fora. Retornats,
decidiren reinventar-se: van néixer nous projectes musicals, estudis d’enregistrament, segells independents i moltes altres iniciatives que van fer entrar
a la música illenca en una nova etapa de la seva història.
M’agrada pensar que, en els darrers anys, l’escena ha crescut en diferents
direccions; en ambició, en diversitat, en originalitat i, també, en igualtat. El
camp de naps que hi havia fa dues dècades contrasta de ple amb el creixent
protagonisme de la dona a partir d’una nova generació de veus daurades
com les de na Maria Jaume, Carme Vives, Anna Ferrer, Júlia Colom, Maria Hein, Joana Gomila, Cecília Giménez, Mireia Flores, Clara Gorrias, Aina
Tramullas, Sofia Ramis, Apol·lònia, Gemma Mar, MDMAR, Lia Gibert, Aleesha Rose, Marga Rotger... Afegeix al llistat altres noms, com les bandes Nita,
Desenterradas, Barrera, És Melassa, Peligro, Yoko Factor, Vanity Rose o
Sweet Poo Smell i, potser, te’n adonis d’aquest necessari canvi de direcció.
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Aquest brostar continu de noms –alguns consolidats, altres emergents– ens
convida a repensar que hi ha vida més enllà de Tomeu Penya i Antònia Font;
que, potser, mereix la pena gratar l’escena illenca i fer justícia al talent que mig
s’amaga en aquest microclima sonor de cinc mil kilòmetres quadrats.
Tomeu Canyelles
Editor i periodista musical
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Prenem l'avió i viatgem fins
a Palma per trobar-nos amb
Pau Debon, cantant d'Antònia
Font. Després d'un silenci
creatiu que (pel nostre gust)
s'ha allargat massa anys,
els puntals del nou pop
català retornen amb Un minut
estroboscòpica (Primavera
Labels, 2022), des de ja un
dels seus millors discos.
Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Èric Altimis

I amb ells
va començar tot

"

Quin grup t’agradaria que és
reunís?
Una pregunta molt difícil...
Jo em vaig quedar amb les
ganes de veure Dire Starits i...
Extremoduro. I sempre m’ha
fet ganes de veure un concert
d’un grup de heavy dels 80 o
els 90. No en vaig veure cap i
m’hauria agradat
Eres heavy, de petit?
Sí, era heavy. M’agradava molt.
No anava vestit de heavy,
però em movia amb un grup
d’amics que tots eren molt
heaviates. Escoltàvem grups
com Accept o Iron Maiden.
Aquests sí que m’hauria agradat veure’ls.
Hi havia molta música a casa,
quan éreu petits.
No, a casa hi havia quatre
discos mal comptats. De fet,
jo no he estat mai un gran
consumidor de música. Escolto molt poca música i cada
vegada menys. Va ser el meu
germà gran, el que va començar a escoltar música. Recordo un disc que ens va marcar
molt: Tunnel of Love de Bruce
Springsteen. Em xifla. Encara
l’escolto.
Com vas descobrir que tenies
bona veu?
Accidentalment. Vaig començar a tocar la guitarra i em
vaig ajuntar amb el meu veí de
tota la vida. Paret amb paret,
vivíem. Ell tocava la bateria.
Algú havia de cantar i em va
tocar a mi.
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Els primers discos
d’Antònia Font
no els puc escoltar"

On vivíeu?
A Palma.
Dèiem que vas ser cantant
per accident.
Els primers discos d’Antònia
Font no els puc escoltar. M’escolto i em sembla que tinc veu
de pito. El timbre de veu m’ha
canviat molt. De fet, no em
considero bon cantant, però sí
que tinc una veu peculiar que
ha agradat a la gent. Tot va ser
culpa del Joan Miquel Oliver.
Per què?
En Joan Miquel era amic del
meu germà Pere. Estudiaven
junts Filosofia. Un dia, anant
en cotxe els tres, vaig posar
un casset. Era una gravació
d’un concert que havíem fet
amb Dru, aquell primer grup
que tenia amb els meus amics.
Li va sorprendre la meva veu.
En Pere i en Joan Miquel ja
havien xerrat de tenir un grup
ells dos.
Antònia Font va néixer en un
viatge en cotxe.
En Joan Miquel aleshores
tocava amb La Fosca, el seu
grup de l’institut. I ja estant
amb nosaltres també va tocar
una temporada amb Fora des
Sembrat.
Vau començar sent un grup
d’amics que munta un grup
de música. Com ha evolucionat la vostra relació al llarg
de tots aquests anys?
Els amics eren en Pere i en
Joan Miquel. Jaume Manresa,

el teclista, i Pere Estalleras, el
primer baixista, rondaven per
la universitat. I jo era el germà
del Pere. Són molts anys
de viure moltes coses establint-se unes relacions molt
intenses. Per això, sempre que
tornàvem de gira, necessitàvem desconnectar els uns dels
altres. Fora d’Antònia Font no
ens hem vist mai. Potser alguna vegada per sopar. Però no
érem amics d’anar junts al cinema. Som molts amics, però
dins d’un context. Fora d’aquí
som coneguts. Entendre això
és bàsic perquè un grup duri.
Era com una relació laboral,
encara que soni fred, tot i que
mai he considerat que Antònia
Font fos una feina.
Mai?
Sempre he tingut una feina
més enllà del grup, tret d’una
època molt breu, els dos
anys que van passar des de
la publicació de Lamparetes
(Robot Innocent Companyia
Discogràfica) el 2011 i fins que
ens vam separar el 2013. Jo
i tota la resta del grup també
tenia les seves feines, tret del
Joan Miquel.
Què feies?
Soc geògraf i durant molts
anys vaig treballar en una
empresa que actualitzava el
cadastre. Ens passejàvem pels
pobles i fèiem els plànols de
les cases, actualitzant-los si
s’havien fet obres. M’agradava
moltíssim. Ara treballo portant
la comunicació de Deixalles,
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una entitat que es dedica a la
reinserció social i laboral de
persones amb risc d’exclusió
a través de la restauració de
mobles recollits de la deixalla.
Diuen que sou un grup galàctic.
Joan Miquel Oliver té una
manera de veure el món i de
captar coses, que a la resta
se’ns passen de llarg.
Com et fas teves les seves
lletres?
He tingut molta sort perquè
les seves lletres sempre les he
sentit meves. Té i fa servir un
llenguatge en el que em sento
molt còmode. Fins i tot en un
disc com Vostè és aquí, que
era molt experimental.
Parlant d’experimentació,
sent un dels grups més importants del pop i el rock en
català de les últimes dècades, mai us heu limitat a quedar-vos a la vostra zona de
confort. Heu publicat discos
molt experimentals.
Crec que aquest és el secret.
Volem pensar que els fans
d’Antònia Font volen que
siguem així. Jo mateix, com
a fan seu, vull que en Joan
Miquel Oliver faci sempre el
que vulgui. Per molt que sembli una bogeria. Que mostri
sempre tota la seva creativitat
sense cap mena de contaminació externa.
És conegut que en Joan Miquel Oliver és l’ànima creativa

"
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Les meves expectatives
com a músic i cantant
estan més que superades"

del grup. La resta, en Pere, en
Joan, en Jaume, tu... No heu
sentit mai la necessitat de
compondre?
Si hagués tingut la necessitat
de dir alguna cosa, hauria trobat el meu espai, fora d’Antònia Font. Som un grup obert a
poder participar d’altres projectes. En Joan ha tocat amb
altra gent, en Jaume, també.
Mai t’has plantejat fer un disc
en solitari?
No. Les meves expectatives
com a músic i cantant estan
més que superades. Molta
gent m’ho ha proposat. Però
no m’ha interessat mai tenir
projectes en paral·lel. De
fet, Antònia Font sempre ha
ocupat tant de temps que els
meus projectes fora del grup
sempre han estat allunyats de
la música.
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Quins són aquests altres
projectes?
M’agrada viure en una segona línia perquè amb Antònia
Font, com a cantant, sempre
he d’estar allà al davant i, en
part, em molesta una mica.
Però sortint d’aquí m’agrada
l’anonimat. M’agrada que hi
hagi algú a la feina que encara no sap que soc el cantant
d’Antònia Font. La meva vida
privada va una mica per aquí.
M’agrada molt passar temps
amb la família i cuidar del
meu hort.

Recordes la primera cançó
que Joan Miquel Oliver va
escriure per Antònia Font.
Ens va presentar dos: ‘S’univers és una festa’, que la
vam incloure al nostre primer
disc. L’altra es deia ‘Rumba’,
i només la vam gravar en una
maqueta. Després va venir ‘Es
‘xifon’ és un aparato’, que també la vam gravar únicament
a la maqueta, i ‘Cibernauta
Joan’, que sí que apareix al
nostre primer disc.
Quina és la teva cançó favorita d’Antònia Font?
Sempre dic ‘Portavions’, una
cançó molt senzilla però amb
una sonoritat que m’encanta.
L’actual escena musical mallorquina, que està passant
per un moment sublim amb
bandes com Da Souza, Salvatge Cor, Maria Jaume... No
s’entendria sense vosaltres
(ni Oliva Trencada).
Joan Miquel Oliver ha aconseguit una cosa única en el pop:
encapsular la idiosincràsia
mallorquina dins d’un concepte global. Un dels fets pels
quals em sento tan còmode
cantant les cançons del Joan
Miquel, és perquè escriu tal
com xarrem. Això a Mallorca
ha costat moltíssim. Encara
costa eludir l’article neutral,,
que no uso i amb el qual em
costa transmetre, per cantar
amb l’article salat. Igual que si

cantés en castellà. L’altre dia
vaig fer unes declaracions en
aquest sentit i molta gent no
ho va entendre.
Què va passar?
Vaig dir que si cantés en castellà no transmetria el mateix
que cantant en català, que és
l’idioma que parlo. Jo ho veig
claríssim, però hi ha molta
gent que no ho va entendre.
No és un tema de repudi al
castellà, perquè cantant en
anglès em passaria el mateix.
Antònia Font som el que som
pel que diem i com ho diem,
si canviéssim la fórmula ja
no seria el mateix. Segur que
faríem bones cançons, però
no seria Antònia Font.
Hi ha cap banda d’aquestes
que citàvem que sentis que
són especialment deixebles
vostres?
Tothom em parla de Da Souza. Els he escoltat un poc i
m’agraden però trobo que musicalment tenen poc a veure
amb nosaltres. I està bé que
sigui així. De fet tots ells tenen
una proposta molt personal,
interessant i original.
Recordes la conversa en què
us vau dir que us separàveu?
Sí. Ens vam trobar tots cinc
a l’estudi del Joan Miquel
per parlar d’això. Va ser trist
però, en un segon moment,
va ser fàcil. Al cap d’un parell
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Més o menys. Cada any ens
arribava un xec de 100 euros
pels drets d’autor del nostre
primer disc. Els gastàvem en
un sopar i ens posàvem al dia
de què estàvem fent cadascú
de nosaltres. Parlàvem de
pardalades i acabàvem la nit
fent un gintònic al Lorien, un
bar històric de Palma.

Quins moments destacaries
d’aquesta primera etapa?
Hi ha un parell que els recordo
especialment. La presentació
d’A Rússia al Teatre Principal
de Palma. Veníem de tocar
molt pel circuit de verbenes
de l’illa. Aquell concert va ser
la nostra consolidació com a
grup. De fet, el mateix disc ja
va ser un gran salt endavant
com a grup. El primer era molt
dispers i amb A Rússia vam
començar a definir la nostra
proposta.

La idea de tornar-vos a reunir
va sorgir en un d’aquests
sopars.
Ens van arribar infinitat de
propostes per reunir-nos durant tots aquests anys. Cada
mes rebíem una oferta per
tornar-nos a reunir. Algunes
de festivals molt importants.
No sé encara per què, però qui
finalment ens va convèncer va
ser la gent que va organitzar el
Concert per la Llibertat d’Expressió a Palma el 2018. Va
ser aquí on jo vaig reviure tot.
Aquell concert em va remoure
moltes coses. Un any després
en un d’aquests sopars vaig
plantejar la idea de reunir-nos.

El segon moment?
El nostre concert al festival
Pirineos Sur. És un festival xulíssim, en un paratge espectacular. Aquest i el concert amb
orquestra al Liceu.
Ja separats quedàveu una vegada a l’any per sopar.

"

Qui va ser el primer que es va
pujar al vaixell?
Tots vam posar sobre la taula
les nostres condicions. En
Joan Miquel volia que si tor-

nàvem féssim un disc per tenir
material nou per presentar en
directe.
Com va ser el primer assaig
junts?
La primera vegada que ens
vam reunir tots al local va ser
aquest gener, perquè el disc el
vam gravar per separat. Vam
riure molt. Hi havia temes que
no recordàvem com anaven.
Després vam triar el repertori,
perquè seran concerts que
duraran dues hores i no hi ha
espai per a totes les cançons.
Un minut estroboscòpica és
un disc plenament Antònia
Font.
Cert, tot i que no és un disc
uniforme. Musicalment és molt
divers. I pel que fa a les lletres,
aquí sí, hi ha un eix central:
l’amor. Tinc la sensació que
aquesta vegada en Joan Miquel, sent totalment fidel a la
seva manera de ser, ha volgut
que se l’entengui millor.
Diu que es va tancar tota una
setmana al llit, sota la manta, i d’aquella experiència va
sorgir tot el disc.
No ho sé, això diu ell. Però jo
me’l crec.

Tinc la sensació que aquesta
vegada en Joan Miquel ha volgut
que se l’entengui millor"
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de minuts, tot vam veure que
ja no hi havia res més a dir.
Estàvem cremats i, si seguíem, les coses no haurien anat
com havien d’anar. Estàvem
allà dalt, però va ser la decisió
més encertada, difícil però
honesta. Ens vam separar en
el moment que tocava i hem
tornat quan havíem de fer-ho.

SALVATGE
COR
12

Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Èric Altimis

Sintetitzant
la vida
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Tres anys després de firmar
un disc sempre a reivindicar
com Bruixes, Llorenç Romera
reformula la proposta de
Salvatge Cor amb Cruïlla.
Nova col·lecció de cançons
que abandona les guitarres
de ressonància indie per
endinsar-se en els paratges
de la música urbana més
crepuscular i lisèrgica.

Han passat moltes coses des
de Bruixes fins ara. Salvatge
Cor, com a grup, si existeix és
d’una manera molt diferent.
Sí, també perquè el grup ara
és un reflex del desconfinament. En aquell moment va
haver-hi canvis en el grup
perquè hi havia una persona
que era el Leo que ja ens havia
enunciat que marxava. Havia
d’acabar la seva carrera de
Física i el que volia era viatjar
pel món. Nosaltres com amics
què li anàvem a dir, doncs que
marxés i gaudís. Era el més
jove de tots i tenia moltes
ganes d’anar pel Japó perquè
té família japonesa. Abans de
Bruixes en Ferran, que era el
bateria, que portava uns cinc
anys va veure que gairebé no
havia sortit de la península. En
aquest sentit, en Biel (guitarra)
quan va veure que en Ferran
se n’anava per amistat va continuar però en aquell moment
vàrem dir anem a presentar
Bruixes, tu i jo, ho donem tot
i ja veurem després. Quan
estàvem presentant bruixes,
dos dies després havíem de
tocar a la Mirona, en Biel va
agafar la seva moto, va entrar
en una rotonda, i un cotxe el
va atropellar.
Recordo que va ser un accident greu.
Per sort no va ser res. Recordo
que no em responia el telèfon
i tenir un pressentiment. Pel
que fa al grup, ell tirava cap a
un altre camí, més rock clàssic. Separar-nos era el millor
que podíem fer. Cadascú ha
seguit el seu camí musical,
però encara som amics.
Ell continua tocant?
Ara està tocant amb Discovers, un grup de versions.
Des d’aleshores ha passat
infinitat de gent pel grup...
Sí, cercava una formació
estable però amb el temps he

"
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El Llorenç que apareix
al disc és com una
estilització de jo mateix"

entés que he de comptar amb
gent propera i que tinguessin
molt clar que és un projecte
que està al servei de les seves
cançons. Fins i tot el Llorenç
que apareix no és el mateix,
és com una estilització de jo
mateix. De fet, el disc s’ha escrit pensant en el personatge
d’Orfeu per enllaçar-ho amb la
llegenda grega.
Rere Cruïlla hi ha un concepte?
Sí, perquè teníem un concepte, una narrativa i volíem fer col·laboracions molt
guais com la Maria Hein, Aida
Guineu, Mtines... A mi sempre
m’ha agradat molt el hip-hop.
La meva germana escoltava
molt de hip-hop com Tupac,
Wu-Tang Clan però tot això
estava barrejat amb el rotllo que venia de Bristol de
Massive Attack. Tota l'escena
del trip-hop. El disc, en aquest
sentit, té una mica d’això. De
fet, el personatge reflecteix
quan entres a l’adolescència
per encaixar dins d’un grup
o grups i seguir els diferents
rols socials.
Quins artistes t’han marcat?
Més aviat, Frank Ocean m’ha
inspirat. David Bowie sempre
m’ha marcat molt però en
aquest cas ha estat Frank
Ocean perquè m’agrada molt.
Blonde em sembla un disc
molt bèstia. En el seu moment
el vaig escoltar i vaig pensar
que xulo, però no li havia donat molta importància i durant

el confinament el vaig tornar a
escoltar i vaig pensar: "Guau!".
Em sento més còmode amb la
proposta que ofereix que amb
la d’altres artistes masculins.
Per la masculinitat?
Sí, fins i tot la idea de banda
de rock&roll típica de quatre
paios, era una cosa que feia
molt de gust i tocar pop-punk,
però sí que notava que se’m
quedaria curt. Justament al
confinament tenia l’assignatura pendent de ficar-me a
produir a casa i va ser quan
em vaig posar de veritat. El
que feia sempre, era ordenar
quatre idees i anar a l’assaig,
ensenyar-la i treballar-la
plegats.
Has fet més de productor de
S.XXI que no de líder de banda de rock...
Sí i m’ha agradat molt perquè
he descobert que en el futur
m’agradaria molt més ser
productor que no frontman
i posar-me en el cervell d’un
altre artista.
Ja has començat?
Sí, amb la Clara Fiol i amb
Eliot. Encara no ha sortit res,
però. Fa pop, podríem dir de
cantautor perquè té referències com Jaden i Willow
Smith o Billie Eilish i més
indie. I sí, m’ha agradat molt
l'experiència.
Quan vas començar a descobrir aquesta nova veu?
Amb els discos que havia
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sència. Tota la instrumentació
se la va currar més en Cristian
i al final hem fet 50-50.
El disc està gravat tot a casa?
Sí, entre els dos. Hi ha algun
sample també de cançons
d’altra gent. Hi ha un de Marina Rossell, i un altre d’Antònia
Font.
Pensava en això dels samples
i... Manel també és influència?
El disc Per la bona gent té
diversos samples. Igual que
vam xerrar amb Ferran Palau
per fer el disc, però no va
poder ser. Però ara estic molt
content, hem obert un camí.

publicat en el passat ja hi
havia una mica això, perquè ja
hi havia una mica de collage.
Des dels principis recordo llegir la biografia d’en Bowie i la
manera en què evolucionava.
De fet, la versió de 'Flor de
fusta' amb Ginestà pot encaixar perfectament amb aquest
nou concepte de so del grup.
Sí, totalment. I la que vam
fer de ‘Tu droga favorita’ de
La Granja també encaixaria.
Faltava encaixar la peça del
Cristian Eichborn que és coproductor del disc. Ell ve del
hardcore i el punk, però també
li agrada la música urbana i
ens hem trobat a mig camí.
També és cert que figures
com Sen Senra aquí, ajuda a
fer un pop una mica diferent.
També artistes com la Rosalia o C.Tagana, sobretot per
aportar una perspectiva més
electrònica i més fresca. El
que passa que clar, tens concepte mallorquí amb la nostra
tradició, forma de cantar i
Mallorca que és un univers.
En aquest àlbum, cantes en
castellà?
No, en aquest no. Això a poc
a poc, he fet alguna en anglès
també, però penso que potser
m’agradaria més que les
cantes una altra persona. Sí,
jo faig la cançó i que la canti
una altra persona o a mig fer.
També en aquest disc, hi ha
cançons que són meves i
d’altres que són totalment del
Cristian, tenen una altra es-

I pel directe com ho faràs?
Serà més minimalista. Serem
tres músics. Jo seguiré amb la
guitarra, hi haurà un altre guitarrista i en Cristian que anirà
disparant de tot. Jo també
aniré amb teclat i farem una
mica de tot. A mi m’agradaria
més només cantar i ja està.
Amb aquest disc, hi havia moltes cançons que intentàvem
afegir més històries i al final
ho traiem tot. És un disc molt
vocal, hi ha molta capa de
veu, hi ha un mesclador amb
autotune que és molt típic
d’en Bon Iver. Volem fer la veu
principal el més neta possible
i els cors ja amb més efectes.
Les lletres també han evolucionat amb el so?
Sí, són més crues i dures. La
idea era una mica aquesta.

DE PORTADA

Creus que has trobat el camí
a seguir?
En l’àmbit d’explorar i investigar, sí. Amb en Cristian estem
pensant com serà el següent.
Ens hem cansat una mica
del que hem fet. Són molts
mesos d’escoltar i investigar.
Hi ha hagut cançons en què
hem invertit moltes hores.
Cançons que hem canviat o
fins i tot tirat.

OLiVA
TRENCADA
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Banda de culte essencial per
entendre l'eclosió de l'escena
mallorquina liderada per
una d'aquelles personalitats
que els guiris descriurien
com 'bigger than life': Pep
Toni Ferrer. Oliva Trencada
reapareixen amb Cel
d'horabaixa, disc-llibre
en què musiquen el poemari
de Maria Antònia Salvà.
Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Èric Altimis

Com neix el disc?
Amb Oliva Trencada ja havíem
fet, amb Antònia Salvà, l’any
2008, Lluneta del pagès. Al
llarg dels anys hem musicat
diversos poetes, com en Joan
Brossa. No sempre han participat tots els d’Oliva Trencada.
Com una pizzeria on no fessin
pizzes, ha de canviar el nom.
Fins a quin punt Oliva Trencada ets tu?
Abans, era més un grup. Jo no
podria deixar el grup. Sí que és
veritat que s’ha convertit en
un projecte personal, i arrel de
ser un projecte personalm en
comptes de fer-ho tot sol, vaig
voler acollir més gent. Tenir
convidats. El confinament va
trencar la idea de fer les cançons en les quals ni participes,
ni toques. Avui dia, en el món
de la música, hem de compondre, tocar instruments, tocar
en directe... A mi el que més
m’agrada és compondre, fer
cançons. Després repetir-les
tantes vegades amb el grup és
un poc feixuc. La idea d’Oliva
era fer el disc i donar-li un
relleu amb altres veus, un aire
femení també. Ara, canta molt
Cecilia Jimenez i m’agradaria
poder cantar amb ella. És com
una espècie de dibuix lliure.
Diríem que com quan el Petit
de Cal Eril en la seva primera
etapa tenia un espectacle que
es deia ‘Les seves cançons no
són de ningú’, aquest és l’esperit que té Oliva Trencada.
Tu ho sents així?
Jo sento que les cançons no
són meves, segur. No vull que
siguin meves. És tot el contrari
a Miquel Serra, per exemple:
ell crea en el seu món interior.
Inclús li han fet versions i no li
han agradat gens. I jo crec que
el simple fet que et facin una
versió és un agraïment total,
encara que sigui de trap, potser és més bona que la teva.
Jo considero que el concepte

"

19
Quan les coses van bé les
deixo, perquè crec que es
crea una estabilitat que
no és bona per la creació"

d’una cançó com més cançó
tradicional, fas unes cançons,
però destaca altra gent. Tot
això s’ha desvinculat un poc,
quan toquem amb la resta
dels Olives. Ells ho viuen d’una
altra manera, són músics professionals.
Com el sents tu aquest equilibri?
Bé, sobretot amb en Michael
bé. Ja no només amb la relació
de grup sinó d’enviar-se coses.
Però per exemple ell no és
gens de sortir i jo sortiria cada
dia. Amb això som bastant
diferents i en certs aspectes
musicals, també. Sempre
arribem a un equilibri: diem
que fem la meitat del que ens
agrada als dos. Amb Oliva,
ell ja no hi participa gens. En
canvi, amb altres grups que
teim, com Zulu zulu, sí. Perquè
és un tipus de música que a
ell li agrada. A part del costat
musical, aquest disc l’he fet tot
jo, però amb ganes de que el
toqui altra gent.
La llista de col·laboracions és
infinita: Cecília Giménez (La
Fada Despistada), Lluís Cabot
(Da Souza), Joana Gomila
(Folk Souvenir), Joan Miquel
Oliver (Antònia Font), Carme
Vives (Reïna), Roger Pistola
(Pistola), Miquel Serra, Jorra
Santiago (Jorra i Gomorra),
Jaume Negre (Negrei3colors),
Sofia Massutí (Escorpio) i
Xisco Vargas (NeitWeight)

Com has triat l’altra gent que
hi participa?
Gent que havia vist que havien
passat per l’estudi (Pep Toni
es propietari i productor dels
Estudis Favela) i sobretot que
pegaven amb les cançons.
S’ha perdut la idea d’interpretar la cançó composta per una
altra persona. És el que et deia
abans, som músics, som intèrprets, som compositors, portem els nostre Instagram, ens
gravem els discos, els venem...
Ho has de fer tot i al final no
fas res ben fet. Crec que el
que fa Carme Vives (Reïna) de
puta mare és cantar. De fet,
em vaig plantejar que cantés
tot el disc, però clar seria com
si fos una més del grup i vaig
pensar doncs una persona per
cada cançó. Els discos van
com van, si fos per mi faria un
cada setmana. El que m’agradaria és poder tocar amb gent
diferent. Tinc un gran defecte
que quan les coses van bé les
deixo, perquè crec que es crea
una estabilitat que no és bona
per la creació. És una manera
de veure-ho i canviar sempre
de projecte. Oliva Trencada
havia estat parat durant vuit
anys i ara es torna a reactivar.
No m’agrada que les coses
vagin bé.
Per què?
Potser és una idea romàntica,
però és com una parella.
En quin sentit?

DE PORTADA
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que reien i es burlaven eren
els mateixos escriptors intel·
lectuals de l’època. Aquests
escriptors de l’època que
lloem,eren els mateixos que
reien perquè una dona escrivia. Ella no podia parlar sobre
temes molt profunds perquè
clar, era cosa d’homes. Això
mai s’ha explicat. Ella era molt
conscient que escrivia sobre
el que feia i ho feia perquè no
podia escriure sobre altres
coses o coses que avui dia sí
que es poden parlar. Aquest
impediment o limitació és el
que m’agrada i crec que s’ha
d’explicar i donar a conèixer.
Va ser la primera escriptora mallorquina en escriure
en català mentre la llengua
estava perseguida i els propis
senyors que escrivien tampoc
volien que ho fes perquè era
una dona. Tot això era molt
punky. Ho volia posar en el
llibre, però l’editorial (Nova
Editorial Moll) no m’ho va
deixar ficar.

Els tres primers anys són
super guais però a partir del
quart la cosa trontolla. A qui
estimes més a la persona o al
sentiment de l’amor? Potser
és un pensament més juvenil.
Serà que no sé madurar.
I la música quin paper juga?
La música et manté jove. La
música és tot, és una cosa
que sempre ha estat al meu
costat. Ha sigut la noia que
mai m'ha deixat. .
Per què has reactivat Oliva
Trencada després de tot
aquest temps?
Com ningú se’n recordava i
havia tocat fons era com recuperar-ho, però no per tornar
a fer el que es va fer sinó és
per fer aquestes cançons que
m’agraden molt per la poesia
d’Antònia Salvà, que sigui
vista per com esta vista.

Per què?
No deixa de ser un producte que s’ha de vendre i una
editorial no vol polèmica. Un
altre tipus d’editorial potser sí,
però aquesta no. És més de
formats clàssics, és antiga, no
creu en la polèmica.
Com conviu un artista com tu
amb un fet com aquest?
Ho entenc. Nova Editorial Moll
porta quasi cent anys operativa i va ajudar en la creació del
diccionari català-valencià balear. Si l’editorial em diu que
no es pot posar no em senta
malament, em sap greu que
no surti a la llum per la Maria
Antònia Salvà.

Com?
Com una persona antifranquista. Els seus pares van
morir quan ella tenia tres anys
i va ser criada pel frare de
Llucmajor. En aquell temps,
en els anys quaranta, després d’una guerra civil que
van morir moltes persones, i
en què tots haviuen de cridar
'Viva Franco', perquè si no et
pelaven, ella era molt conscient que era una dona.
Una dona... artista.
A mi em deia que els primers
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Com ho fas a l’hora de crear a
partir de peces d’altri?
A vegades, quan més et fixes
en les frases és pitjor. Qualsevol cosa és musicable. La
poesia també té paràme-

tres com la música mètrica,
rítmica inclús les estructures.
Aquest concepte de respecte
a la gent que ho fa, però jo
crec que s’hauria de treure la
capa de damunt i fer-ho més
carnal, la toquin els joves. Els
poetes són els únics professionals d’una cosa que no
es consideren professionals,
diuen que no són poetes. No
ho he entès mai, hauria de ser
el contrari. També crec que
no fa falta fer poesia per ser
poeta.La poesia és veure les
coses de manera diferent.
Tu ets poeta en aquest sentit?
Jo crec que tothom és poeta. Com deia Hukkelberg “El
hombre esta condenado a
no entenderse, ni a si mismo,
ni a los demás”. Intenta que
aquest desig, a nivell freudià,
coincideixi amb el món exterior i això mai passa. Aquest xoc
li genera un conflicte intern
que ja no entén les coses de
fora. Jo crec que la poesia
ajuda a posar en causa que
existeixen aquestes diferències, però aquest elitisme. Per
mi poesia és el que et genera
un detonant psicològic que et
fa obrir els ulls i dir: “Òstia”.
Qualsevol cosa que ens cridi
l’atenció però no de manera
grotesca o violenta. L’escriptor Stockhausen va dir que la
millor obra d’art és l’11S, deia
que allò era la millor obra d’art
del S.XX, se li va tirar tothom
amunt. Dir aquestes coses, és
poesia i quan les veus si saps
transmetre-les amb paper
i paraules, que el lector ho
entengui és excel·lent.
Amb aquest disc, no sé si de
manera conscient o inconscient has traçat un mapa de
l’escena Mallorquina l’actual...
No tant això com un retrat de
família de la gent amb què
m'agrada treballar. Però ha
faltat gent, com Gerard Armengol o Salvatge Cor.

MARiA
JAUME

20

21

INQÜESTIONABLES

Text: Esther Bonjorn
Fotos: Èric Altimis

Camps
			magnètics

Després d’estar
seleccionada per
Música Dispersa
com millor disc
de l’any 2020 amb
Fins a maig no
revisc, Maria Jaume
presenta el seu
segon disc Voltes
i voltes. Un àlbum
amb melodies més
poperes i lletres
més lluminoses per
apropar-nos a les
seves històries,
emocions i realitats
més internes.

Gràcies al concurs Sona 9 vas
poder gravar el teu primer
disc. Si no l'haguessis guanyat, l'hauries gravat? Creus
que la teva carrera hagués
estat diferent?
Segurament la meva carrera
hauria estat diferent o almenys no hauria començat
d’aquesta manera. No sé si
m’hagués anat millor o pitjor,
però el que és segur és que no
m’hauria pogut permetre gravar un disc sencer produït per
Pau Vallvé. Amb ell ja teníem
contacte i pensat gravar un EP
junts, però un disc se’m feia
ben gros en aquell moment.
Voltes i voltes és més pop
que Fins a maig no revisc?
Sí totalment. A Fins a maig no
revisc hi ha una tornada en tot
el disc (riures). Són cançons
que ja tenia fetes, la majoria, i
que no seguien cap estructura
clara ni estaven molt pensades. A Voltes i voltes he volgut
fer un disc de pop atemporal
des del principi, crec que hi
ha un bot important tant a les
lletres, on intento jugar amb
aquesta melancolia però sempre donant-li la volta i veient
la part irònica de la història,
també ficant-hi més ficció…
Com musicalment, volia escoltar aquestes cançons d’aquí a
deu anys i que em continuessin agradant.

T’agrada fer música que
agrada?
Jo faig música que m’agrada
a mi (riures). És veritat que
aquest segon disc és molt
més pop, més lluminós...
També és allà on em sento
més còmoda i a vegades això
fa que arribi a més gent, però
segur que hi haurà altra gent
que li continuarà agradant
més el primer o el contrari que
no li va agradar el primer i ara
s’enganxarà a aquest. Això va
com va, i tot i que crec que és
normal que vulgui que la meva
música agradi tampoc em guio
per aquest objectiu a l’hora
de fer un disc perquè sinó em
tornaria boja.
Fins ara t’ha anat bé. Com has
viscut aquests anys?
De moment m’està anant prou
bé, no em puc queixar gaire.
Ha sigut tot molt inesperat
i poc planificat, mai m’havia
passat pel cap la possibilitat de poder dedicar-me a la
música. Tot i que sobrevisc
més que visc de la música,
la veritat és que estic tenint
molts concerts i fins ara tot
m’ha anat de cara.
Parlem de l'escena mallorquina?
Em sento vinculada a uns
quants grups mallorquins,
sí. El panorama és ben ampli
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A Voltes i voltes
he volgut fer un disc
de pop atemporal"

però és veritat que fem pinya
entre nosaltres i que hi ha
grups que fa molts d’anys
que hi són i d’altres que estan
començant que són boníssims
i que tant de bo s’escoltin més
per aquí.

a finals d’any. És evident que
no és la situació més idíl·lica,
però també és cert que tenir
un deadline tan a prop m’ha
fet posar una mica les piles
perquè si no tendeixo a relaxar-me una mica massa.

En el disc hi ha alguna nova
aparició?
En el disc hi ha dues col·
laboracions de les quals estic
molt contenta. Una amb qui
ha estat dels meus grans
referents catalans i femenins,
Núria Graham, i l’altra amb
el meu admirat Miquel Serra.
Són dues peces clau dins el
disc que per a mi li donen una
altra capa de màgia i sorpresa.

Aquest cop el disc l’ha produït Lluís Cabot (Da Souza) i
l’anterior Pau Vallvé. Com ha
sigut treballar amb aquests
dos productors?
Ha sigut un plaer i diferent.
Amb en Pau era el meu primer
disc i per a mi tot era nou. Va
ser jugar una mica amb el que
m’agradava en aquell moment
i sobretot arranjar i adornar
unes cançons sense retocar-les ni canviar gairebé res
de la base.

Com ha estat el procés creatiu aquesta segona volta?
La veritat, ha estat una mica
estressant. L’ideal per a mi
hauria estat poder parar de fer
concerts per compondre amb
més tranquil·litat però no va
ser possible. Entre finals d’estiu i la tardor del 2021 vaig fer
tot el disc per poder-lo gravar

I amb en Lluís?
Amb en Lluís hem ficat mà a
tot. Les cançons ja estaven
construïdes de diferent manera
i de per si ja eren temes més
estructurats, amb lletres més
elaborades. No he tingut por
de provar i canviar les cançons

i també he format més part de
tot el procés tant d’arranjament
com de producció.
També et podrem escoltar
cantant en anglès...
'Magnetic Fields' és l’única
cançó que tenia ja feta i que
fins i tot tocava en directe a
la gira passada. Que hi hagi
trossos en anglès va ser totalment espontani, ja que estava
tocant la cançó de 'I don’t
wanna get over you' dels Magnetic Fields i improvisant una
mica va sortir-ne aquesta. És
una mica el bolet del disc però
també el regal diria. Se surt
una mica del motlle general i
crec que això també s’agraeix
a l’hora d’escoltar-lo.
Tens ganes de tocar les cançons en directe? Quina banda
portaràs?
Aquesta vegada aniré acompanyada d’en Lluís Cabot al
baix, en Joan Vallbona a la
guitarra i en Joan Torné a la
bateria. Tinc moltes ganes de
començar la gira.

MiSHiMA
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Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
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Mishima trenquen cinc anys de silenci
creatiu amb L'aigua clara. El nou àlbum
de la banda barcelonina liderada per
David Carabén, és un molt gratificant
exercici de retorn al futur. Deu temes que
ens mostren la mateixa banda de sempre,
però subtilment diferent

Heu publicat disc nou, però jo
volia començar parlant dels
concerts del desembre a la
sala Apolo.
Va ser una setmana molt
típica on fas plans i després
els has de canviar mentre ja
els tens engegats. Nosaltres
tradicionalment feien aquests
concerts de Nadal, entre
altres coses per finançar nous
discos. Aquests dos, que els
teníem tots venuts pensàvem
dedicar els diners a la gravació de l’estudi i les inversions.
Aquella setmana, van canviar
les mesures i van tancar els locals nocturns més aviat. Molta
gent va tornar les entrades i no
teníem els calers necessaris.
Ens hem hagut d’endeutar.

La prova
			del cotó

Ostres, arribats a aquest punt
i una banda com vosaltres...
Hauríem d’haver firmat amb
alguna discogràfica. Bé, el
màster sempre l’hem pagat
nosaltres amb avançaments
però vaja son faves contades.
Hem girat, però hem girat poc,
i els quatre duros que hem fet
els hem necessitat per viure.
Així, la cançó 'Mia Khalif' no
parla d'ella sinó de la indústria musical?
No, és agafar-la a ella com el

que jo crec que és.
I què és?
Per les circumstàncies i el
moment del món contemporani es converteix en una
metàfora de moltes coses.
La Mia Khalifa és una noia
d’origen libanès, catòlica i els
seus pares emigren cap als
Estats Units. Allà es troba el
que es troben moltes primeres
generacions: no ets ningú i
pagues un menyspreu per part
de la societat que t’acull. En un
moment de la seva vida s’implanta uns pits de silicona i en
aquesta embranzida s’hi fica
com a actriu porno durant tres
mesos. Durant aquests mesos
rep amenaces d’Al-Qaeda. El
que em va captivar va ser una
entrevista que va concedir
després de deixar la indústria
del porno, amb el prejudici de
pensar que seria una noia indocumentada que s’ha ficat en
un lloc que no s’havia de ficar.
Però que va, surt una noia que
podria ser com una estrella del
rock o una artista i simplement
et diu que ho va fer però que
no li va agradar. No diu el què
ni fa culpable a ningú. Ha sigut
una víctima del capitalisme,
de la societat de l’espectacle,
del masclisme o del fanatisme

religiós, però no ho diu. Llavors
penses: "Per què ho fa?".
I per qupe ho fa?
Tots considerem que vivim
en una societat injusta pel
capitalisme o el patriarcat,
tots podem sentir això. O som
víctimes o culpables i ella no
se situava en cap, quan era la
víctima de tots. Vaig voler fer
una cançó sobre aquesta pregunta o el perquè. Ràpidament,
et compares i dius jo també
trafico amb els sentiments.
Quantes vegades t’has preguntat per què ho fas i quantes t’has plantejat deixar-ho?
Tots els éssers humans ho
fem, tots trafiquem amb els
sentiments. Per això, l’ estrofa va pels meus fills que són
els qui primer menteixen a
la gent que més estimen. La
mentida és un lubricant social
molt corrent, és una cosa que
necessitem per funcionar però
que de tant en tant també ens
decep i en som víctimes. Un
dels primers instruments de
socialització és la mentida,
en el món de l’espectacle és
la suspensió de credibilitat,
necessites deixar-te enganyar.
Per gaudir de la vida t’has de
deixar enganyar i aquí està

la clau de la cançó que és la
mentida que necessitem per
viure i que a vegades som
víctimes també.
Parlàvem del concert. Em vau
semblar unes màquines i he
vist aquest esperit al disc,
també.
Cada vegada la relació els
discs i el directe és més ferma.
Si saps fer evolucionar un
repertori al llarg de cinc anys,
com ens ha passat a nosaltres:
la tria de les cançons, la seqüenciació dins del concert...
Si toques sempre amb les
mateixes condicions perquè
també varien... Al final, si estàs
cinc anys tocant un repertori
és eficaç o és tot l’eficaç que
podria ser.
Em passava que sabia quina
era la següent cançó però
en cap moment se’m va fer
feixuc.
Les cançons tenen una cosa
collonuda. La música és un
art estrictament temporal.
És una cosa que passa en el
sentit que no la pots congelar.
La música quan es para és
silenci, desapareix. No obstant
això, quan t’agrada una banda
o una música desenvolupes
una relació amb elles com si
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fossin gairebé de llocs, d’espais de la teva ànima. Vas al
racó del teu ésser o esperit i
allà et retrobes.
Això és ben cert, tots tenim
una banda sonora vital. Les
altres arts no tenen aquesta
vocació.
Una pel·lícula, normalment, et
separa de la vida. Quan surts
del cinema et costa reconciliar-te amb el present. En canvi,
una cançó està allà sempre.
Vas a un concert i veus un repertori d’una banda que porta
cinc anys tocant i veus com
van succeint aquestes postals
de moments del teu passat.
Això t’ha de remoure per nassos si has mantingut aquesta
relació amb una banda. Jo ho
tinc amb Mishima, en el sentit
que la nostra és una feina de
vint anys.
La música dels altres et continua removent?
I tant. El que passa és que
l’escoltes d’una altra manera.
Jo no sé si és generacional o
és una cosa meva, però els
anys 80, quan érem nens, amb
la música imaginavem com
seríem de grans gairebé, fins i

"
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tot la nostra orientació sexual.
La música ho decidia tot. Avui
dia ja no és així.
Quina valor té, la música,
actualment?
Atorguem a les cançons la capacitat d’explicar la nostra vida
o de relacionar-nos amb nosaltres d’una manera intensa i
bolcar el que ens remou. Quan
això passa, escoltes la música
dels altres amb molt més respecte i t’adones que ells també
han mantingut aquesta relació
amb la seva producció que et
transforma. Si és així, entens
que ja no utilitzes la música
dels altres per fer aquestes
coses urgents que havies de
fer en cada etapa sinó que
utilitzes la teva. Hi ha un fet
en el això d’escriure cançons
o de pujar a l’escenari i és que
projectes la millor versió de tu
mateix. Jo voldria ser el paio
que canta a Mishima, jo no soc
ell però m’agradaria ser-ho.
Et refereixes a la part interpretativa?
Clar, quan puges a l’escenari
et vesteixes millor, intentes
estar en forma i ficar la veu
que trobes que serà més

No sóc el paio
que canta a
Mishima però
m'agradaria
ser-ho"

seductora o que interpretarà
millor aquell tema.
Cuideu aquests detalls a
Mishima?
Evidentment. Som paios
elegants però ho som més del
que ho seríem si no estiguéssim a Mishima. El fet de pujar
a un escenari fa que vulguis
mostrar la teva millor versió.
Quan jo parlo d’un sentiment
ho intento fer de la manera
més noble possible. En canvi,
quan ho fas a la vida real, et fiques a cridar o tractes una fragilitat teva de manera ridícula i
precària. En canvi, quan parles
d’aquesta fragilitat ho fas de la
manera més presentable ,l’emboliques amb el paper més seductor perquè tothom hi entri i
la comparteixi. La música dels
altres evidentment et continua seduint. Un dels últims
artistes del que m’he fet fan és
John Prine. Tres o quatre anys
abans de morir havia tret un
disc. Jo el vaig descobrir per la
revista American Songwriter i
em vaig fer tant fan que quan
va venir a tocar a Europa em
vaig comprar un vol i vaig anar
tot sol a veure'l.
Arriba un moment que t’adones que no pots arribar a
tothom?
Jo crec que no hi ha cap moment que això no ho sàpigues.
Un dia vam tocar a la Diagonal
a Barcelona i érem 1.500 persones (perquè tocava Antònia
Font). L’endemà tocàvem a
Toroella de Montgrí i no hi
havia quasi ningú. Jo aquesta
sensació de no poder arribar
a tothom no l’he tingut mai
perquè Mishima no ha arribat
mai a tothom. Mishima és un
tipus de proposta musical
que escolta una determinada
gent que no han sigut mai les
mateixes al principi que ara.
Sí que hi ha un grup que s’han
mantingut fidels des del principi i d’altres que venen avui

No ho sé. Sempre he confiat
molt en la distracció i badar.
Sortir del poble, de la ciutat, de
les muralles i anar al bosc. Allà
és on trobes les teves pors.
Trobar-te en un lloc que et fa
por però és fèrtil. Quan estàs
més enllà del que tu domines
és on surten les noves idees.
Per convocar a aquests boscos
t’has de deixar guiar més per
l’instint que no pas per l’autoconsciència limitadora.

però marxen demà. També
agraeixo molt que ho facin
perquè les propostes musicals
que funcionen són freqüentades per persones que en
realitat tampoc li agrada molt
la seva música.
També delimitar el territori, malauradament, per una
qüestió lingüística. Arriba un
moment que ho acceptes?
Jo també penso que faig música per tots els humans. Però
després et sents privilegiat
per les persones que t’escolten, com si és una persona,
t’està fent un regal enorme.
Puc pensar que la nostra
música l’escolta una determinada generació o gent però jo
componc per mi, en realitat.
Per explicar-me. I crec que en
aquest exercici de convertir
les meves xacres en cant i
compartir-ho i juguem plegats
a trobar sentit en les formes.
En aquest exercici hi ha una
part collonuda que és fer una
mena de caixa de ressonància
on moltes altres ànimes s’hi
podran veure.
Dius que en aquest disc t'has
convertit en un narrador en
primera persona...
Jo sempre he tingut la sensació que no. Jo penso que
cada cançó es converteix en
un personatge, un sentiment,
una escena és encarnar-los
amb el jo que canta. Com deia
és la millor versió de mi. Jo
no soc una persona que pugui
parlar amb aquesta seguretat
i aplom. El cantant de Mishima
és un avatar meu i intento que
s’ajusti a les meves fragilitats.
El què passa és que tota obra
d’art, allò que escoltes en tres
minuts, tu l’has fet en dies i
està ple de decisions teves. A
més, és autobiogràfic. Tot és
autobiogràfic, no hi ha res que
no ho sigui.
Hi ha algun moment que ets

Parleu de temes complicats...
Els artistes que m’han interessat feien una cosa juganera i solemne alhora. Hi
havia una tensió entre les
dues coses. Encara que hagis
vingut a entretenir-te durant
aquest temps t’han dit alguna
cosa que és més veritat de la
que creies.
Crec que cada vegada us
sentiu més segurs en la part
d’entreteniment
Els Mishima sempre hem sigut
persones que riem molt. A mi
el que em sortia de manera natural era queixar-me i he hagut
de combatre aquest element
en un cant, en una cosa festiva. La cultura afroamericana
ho ha fet sempre. Fan hitasos
ballables però explicant coses
terribles. Des del blues ho feien així, jo crec que és la feina
del músic.

conscient que el que fas és
bo?
Els darrers discos que hem
fet no els hem fet d’una única
tongada. Jo moltes vegades
componc criticant la primera
tongada del que hem gravat.
Amb L'aigua clara, per primera vegada en la història
de Mishima ,quan vam tornar
del viatge, jo vaig tornar molt
decebut pensant que havíem
fet coses dolentes. Al final

vam prendre ser una sèrie de
decisions i ajustos que vam fer
entre els companys que ens
van agradar molt.
I la segona vegada?
La segona vegada molt satisfet. Tots pensàvem que havíem
fet un disc que sonava molt
bé i mostrava coses diferents
entre si. Hi ha molta varietat
dintre del disc i dintre les cançons. Hem provat coses noves

i crec que ens ha sortit bé.
Quan escoltes el disc en conjunt ho entens.
Mishima neix amb una caixa
de ritmes, que hem tornat a
utilitzar. També hi ha un sinte
que fa greus i li dona molta
identitat a la cançó. És cert
que s’allunya de la sonoritat
tradicional de Mishima.
D’on sorgeixen les idees?

Has pres consciència de la
rellevància de la teva feina?
No a nivell exterior, considero
que em serveix molt poc pensar que algú ens fa cas. Crec
que és millor tenir la sensació
que encara estàs en la lluita
per aconseguir coses. Ser
músic et disciplina des de jove
a no ser-ho sobretot en una
cultura com la nostra on ser
músic és saber que viuràs en
la incertesa. En el nostre cas,
has de fer moltes cançons que
estiguin bé durant molts anys
per poder tirar endavant.
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Hidrogenesse és un dels grups pioners
de música electrònica dins del panorama
barceloní. Al llarg del seu viatge han
creat la seva pròpia estètica de manera
artesanal i còmica per reproduir el seu
imaginari sonor. Així presenten
Jo Jo Bo Bo (Astrohúngaro, 2022).
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Com us vau conèixer?
Genís: Ens vam conèixer a
l’Apolo fa molts anys i vam
voler fer música junts. Jo tenia
una obsessió a fer grups. A
tothom que coneixia si teníem
alguna cosa en comú li deia
si podíem fer un grup. A casa
meva tenia un sampler que
als noranta era la manera de
fer música sense instruments
i sense saber música. Amb
el sampler podies fer sonar
de tot. Després d’un temps,
vam intentar fer música amb
l’excusa de tenir un grup.
Carlos: Al principi eren instrumentals. Podien sonar en una
fira de mostres.
G: Vam començar a fer un
recopilatori de diferents grups
com ‘Lujo y Miseria’ i així va
començar tot.
En aquell moment, l’ús dels
samples no estava normalitzat, no?
G: Per mi, la música que
m’agradava a la dècada dels
vuitanta i noranta era música
que es feia amb mitjans electrònics.
C: I sobretot, amb pocs recursos. De vegades hi havia
publicitats sobre cançons que
s’havien fet amb només vui-

tanta euros. Ara que es parla
del bedroom pop, va començar els anys 90. Potser aquí
encara no però a Anglaterra
estava a les llistes d’èxits.
G: Ara ningú li demana explicacions al Rojuu sobre
per què fa la música així. En
aquell moment si aconseguies
comprar-te l’equip, t’havies de
llegir el manual perquè eren
màquines complicades. Ara,
busques uns tutorials i quasi
ja t’han fet la cançó. En aquell
moment, tot i que no era així
de fàcil, la meva sensació no
era anar en contra sinó anar
amb la corrent perquè era el
que jo escoltava.
Així, tots els vostres referents
eren majoritàriament d’Anglaterra?
G: Aquí el que va arribar és
la música electrònica i era
música instrumental que es
feia per sentir-se als clubs.
Era més abstracte, no era
gens pop. Es tractava de fer
com una banda sonora o de
fer ballar a la gent. Intentar fer
pop amb bases electròniques
costava sobretot als directes
perquè quan anaves als llocs
sempre havies d’explicar que
estaves fent.

C: Ningú sabia fer-ho sonar
en directe. Ficaven la veu i la
música com si fos de fons no
ho tractaven com si fos una
bateria. La màquina és tota
un orquestra. És el grup, no
un dels instruments del grup.
De seguida, quan es va poder
començar a gravar so amb
l’ordinador tothom ho va portar a l’escenari.
Tornem al present, el vostre
últim treball Jo Jo Bo Bo està
inspirat en Joterías Bobas?
C: El Joterías Bobas és del
2019. De cançons estàndards
pel nostre estil i aquest disc és
imaginar com podia ser d’una
altra manera, fer les cançons
de nou amb arranjaments que
potser amb la cançó original
estaven de fons i hi havia més
pistes. Són noves versions.
Quan vau començar a reelaborar les cançons?
G: Quan graves el disc estàs molt concentrat en el fet
que sonin bé i tens al voltant
moltes coses que et molesten.
Just quan acabes i veus tot el
que has descartat penses que
es podria fer d’una altra manera, inclús portant la cançó en
la direcció que volies també
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Ara es parla
del bedroom
pop, però va
començar els
anys noranta"

podries fer-la d’una altra
manera. Totes les idees que
has tingut no se t’obliden. Si
comences a plantejar-ho quan
acabes de fer el disc és quan
sorgeixen aquestes idees. Això
és el que ens va passar. També quan les toques en directe.
Així, no volíeu que res us condicionés?
G: Per fer aquest disc sí. Per
Joterías Bobas sí que tens un
objectiu que són les cançons
i les bromes que se t’han
ocorregut. O busques seguir
un format de cançó pop i que
s’entengui tan musicalment
com la lletra.
G: Aquest disc és el contrari, no tens cap obligació. La
cançó ja està feta i gravada.
No et sents responsable de la
cançó, ni de la idea que havies
tingut perquè ja l’has fet. Llavors, pots fer el que vulguis. Et
dona molt més plaer, és fer-ho
d’una manera irresponsable.
G: No hem d’explicar res. La
podríem tornar a fer amb els
instruments que volguéssim.
Clar, gran part d’aquesta experimentació no ens la permetríem amb un disc pop, seria

contraproduent en un sistema
pop repetir una altra vegada
el mateix. En canvi, ara com
que ho estem fent de manera irresponsable ens podem
permetre el que vulguem.
C: Per exemple que només hi
hagi dues frases i que s’utilitzin com un record d’aquella
cançó. Com si haguessis samplejat tu la cançó d’una altra
persona. El tema de ‘La cita’
s’allarga amb ‘Tus palabras en
mi oído’ i és una preqüela de
‘La cita’ i fer un nou relat.
El videoclip de ‘La cita- Dos
años después’ y ‘Tus palabras en mi oído’ el vau gravar
amb Stanley Sunday. Com
vau treballar?
C: És relaxat i quan tens la
confiança suficient pots fer
tot. En una cançó com ‘La
Cita’, que és tan descriptiva,
és molt difícil fer videoclips.
Si t’arreles a filmar el que diu
la lletra és avorrit. La clau és
trobar l’equilibri entre vídeos
on la imatge no té res a veure,
sense que perdi el sentit de
la cançó i vídeos totalment
literals. Ell també treballa com
nosaltres, sense pressupost,

jaments que sonen si no com
sonen, sonen amb instruments falsos. La manera com
ens divertim coincideix amb la
manera que econòmicament
podem funcionar.

amb la imaginació i les ganes
fan que sigui possible fer les
coses. Fer el que pots fer.
Cadascú s’imaginava unes
imatges diferents.
La imatge de l’orquestra amb
instruments ficticis crea un
toc còmic...
G: Nosaltres sempre fem les
coses divertint-nos, no patint.
Aquest recurs anava molt bé
perquè en aquest cas utilitzar
uns instruments que no són
reals perquè la cançó s’ha fet
amb uns programes informàtics que fan simulacions
d’orquestra és teatral i honest
a la vegada. És una molt bona
manera d’il·lustrar els arran-

Aquesta manera de fer tan artesanal fa que tingueu molta
personalitat...
C: O potser més interessant
perquè tenir una orquestra i
filmar una orquestra és avorrit.
Imaginat si tinguéssim que filmar els trenta-tres músics que
apareixen en una sala gegant,
tocant. T’acaba sortint una
cosa que és avorrida. També
hi ha gent que li agrada sortir
amb coses cares, encara que
siguin prestades perquè els
empodera. A nosaltres els que
ens fa sentir déus és pintar en
cartolines uns instruments.
C: Ens agrada fer les coses a
nosaltres. Els primers discos.
Abans que existís o aparegués
la paraula selfie. Els primers
discos són selfies de nosaltres
fent una foto a un mirall, girant
la càmera. Les nostres cançons no són autobiogràfiques,
el menys interessant és el que
ens pugui passar a nosaltres,
però sí que ens sembla divertit
que la gent pugui tenir contacte amb qui ho ha fet que
no sigui tot una fantasia. Si tu
veus com una persona ha fet
una cosa té un valor. Ja hi ha
suficient fantasia en el que
fem. Ens agrada que la imatge
que tenim sigui artesanal.
G: Alguna vegada hem tingut l’oportunitat de fer una
producció audiovisual normal
amb horaris i moltes persones i ens ha semblat incomodíssim. No ens hi trobem,
potser ens ha agafat grans.
Si haguessin tingut aquesta
oportunitat quan vam començar hagués estat diferent. O
formes part de la indústria
i això t’empeny però haver
de decidir-ho tu i dir jo vull
un equip de vint persones i

encara que es pogués pagar
tot pensaria que muntar tot
aquest rebombori de diners i
gent treballant per sortir nosaltres dos asseguts tocant una
cançó, no cal. Hem de ser més
sostenibles.
Quins són els aparells que heu
utilitzat per gravar el disc?
G: Al disc tot són instruments
electrònics. Jo vaig començar
a fer servir aparells electrònics
abans de fer música. Jo de petit pensava el que volia era fer
música, vaig intentar aprendre
a tocar algun instrument o
anar algun conservatori públic,
però va haver-hi un moment
que em vaig adonar que el
que havia de fer era tenir una
tecnologia que m’ho permetés
perquè jo sol no arribaria a fer
la música que a mi m’agradava. Llavors és important, som
un grup electrònic i ser músic
electrònic és ser artesà. Si
busques un so de trompeta
no cal buscar un trompetista
o inclús agafar un sampler
de trompeta però sí que pots
trobar un so que ho faci. Això
és el que vaig aprendre jo a
l’escoltar música electrònica
d’ençà que era petit. Tu pots
arribar a sonar com tu vulguis.
El que és guai és que potser
intentant buscar un so com
un grup dels seixanta problablement no sortirà igual,
però el que sortirà serà més
interessant. El disc és un disc
electrònic i està fet reciclant
els sons de Joterías Bobas.
Com que som un grup electrònic podem fer un disc sense
gravar res, agafant el que
havíem gravat, però no cent
per cent. En el cas de ‘La Cita’
l’hem gravat sencera. En el
cas de ‘Teclas’ vam samplejar
un trosset de veu de cadascuna de les persones que havien
cantat en altres cançons de
Joterías Bobas i amb això vam
fer el patró que construeix
‘Amigos que no suenan’.

iNTANA
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Fins a quin punt
la utopia neix de
la distopia. Fins
a quin punt una
té sentit sense
l’altra? Intana amb
el seu nou disc
explora una utopia
que neix (o no?) a
partir d’una realitat
distòpica no tan
llunyana a l’actual
amb l’emergència
climàtica. Un disc
amb moltes capes
textures i lectures.
Un treball per gaudir
sense pressa ni
pressions.

Només començar a parlar sobre el seu nou disc, PLANETA
NOU, la Núria Moliner, l’artista
darrere d’Intana, ja planteja incògnites: “La idea del nom del
disc va sortir d'una cosa molt
secreta que no puc dir. Sorgeix d'una cosa molt personal
i, a partir d'aquí, és un nom
molt potent que representa
una mica com em sento, les
coses que em preocupen, em
motiven…”.
PLANETA NOU és tota una
declaració d’intencions d’una
persona conscients dels
reptes climàtics que haurem
d’enfrontar la humanitat en els
anys que venen. “M'he pres
aquest disc com una oportunitat per lligar tot el que forma
part de mi. Jo em dedico a
la investigació en el món de
l'arquitectura amb temes relacionats amb l'ecologia i tinc un
mica d'ecoansietat. Tot això
ho he intentat treure a partir
de la música, però des d'un
punt de vista més positiu i lluminós, per no quedar-me en la
distopia i d'aquí ve la idea de
crear una utopia a través de la
música.” Un disc que planteja
una utopia a partir d’un trencament distòpic.
Tot i que si parlem amb la
Núria, ella no és tan optimista
amb l’emergència climàtica.
“Jo ho veig molt negre, molt
distòpic (Riures). No, a veure,
jo m'enfado i em frustro molt.
Moltes vegades són coses
que ens afecten i, a vegades,
arribem a la situació en la qual
preferim no saber de política,

no votar o no mirar les notícies perquè és molt frustrant.
Aquesta és una opció, perquè
ens hem de protegir i intentar
viure, que ja és prou dins de
les nostres circumstàncies.
Alhora és necessari que mirem
la realitat de cara i ens hi
enfrontem i fem propostes. Jo
ho intento en tot el que puc a
escala personal, professional i
artística.”
UNA PROPOSTA TOTAL
PLANETA NOU no només és
un cant a l’ecologisme en el
sentit musical, sinó que tot el
projecte gira al concepte de
l’ecologisme en tots els passos de la cadena de producció. “Tot el que acompanya al
disc està basat en l'economia
circular: l'escenografia està
feta en plàstic 100% reciclats, el vestuari està fet amb
minves de teixits orgànics i
reciclats, estem preparant
una edició especial del CD
amb un projecte d'innovació
està fet amb fabricació digital
amb impressora 3D a partir de
residus del contenidor groc de
Barcelona. M'ho he pres com
una manera d'ajuntar tot allò
que em motiva i m'agrada, i tenia sentit fer-ho amb aquesta
coherència.”
La Núria, a més, del projecte d’Intana és arquitecte. La
música, a hores d’ara, no és
el seu motor econòmic. Això li
permet tenir un llibertat creativa i de decisions que no tots
els artistes en gaudeixen. Així
i tot, ella mateixa es planteja
els dilemes de la creació ar-
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tística per se amb la voluntat
de poder viure exclusivament
de la música, si realment fos
una opció que ella volgués. “A
vegades, amb els intanos, la
resta de la banda, estem molt
ratllats amb això. Per nosaltres, fer música amb Intana
és literalment un refugi i una
aposta molt personal perquè
ens descanyotem per treballar i cobrir unes necessitats
bàsiques. Ells són professors
a escoles de música i anem
de cul per després tenir una
petita parcel·la de la vida per
fer les cançons que realment
volem fer. En parlem molt
d'això, o sigui, també representa molt el que sentim tots
com a banda. A vegades, diem
que com que no depenem
a Intana podem fer el que
volem, som totalment lliures.
És el bo que ens queda. Però
sí que penso que m'agradaria
viure en aquesta utopia a la
qual poguéssim viure d'allò
que ens omple. Com a mínim,
decidir quins són els tempos i
com vols relacionar-te amb la
feina. Jo no canviaria la meva
feina, el que sí que intentaria
és poder dedicar-me més a la
música i poder fer menys feina
de la resta de coses”.
UN DISC MOLT ORGÀNIC
Només amb una escolta del
treball ja perceps que és un
disc fet sense presses, cuidant tots els detalls i procurant que tant la forma com el
fons estiguin en sintonia. És
un disc que fa olor a prat, a alzines, a rius i estanys. “Vaig fer
dues estades creatives a una
casa al mig del no-res. Molt
connectada amb el paisatge,
desaccelerant i dedicant-me
només a tocar la guitarra,
llegir... No sé productiva per
una vegada a la vida. Va ser
un regal que em vaig fer per
poder escriure cançons. Hi ha
moltes idees del disc que et
porten a la vegetació, al riu, a
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la lluna... totes aquestes imatges que m'envoltaven i tenia la
sort de poder avançar per un
moment”.
Sense cap mena de dubte
aquest és un disc que no
es podria haver escrit en
la voràgine cosmopolita de
Barcelona. Situo a Intana en
una realitat paral·lela en la
qual aquest disc s’hagués
escrit a la ciutat comtal. “És
un disc que parla d'unes altres
velocitats i referències, i una
mica ho he hagut de buscar. Si
no m'hagués reservat aquest
temps, aquest disc no estaria
aquí o segur que no seria així.”
QUÈ VOLS DE MI
El treball et porta per un camí
rural, amb zones més agrestes i espais més idíl·lics i, de
sobte, sense previ avís ens endinsem en un bosc tenebrós
i hostil. ‘què vols de mi’ és un
crit al cel sobre les situacions
masclistes que ha patit Intana
a partir de l’exercici de la seva
obra sobre l’escenari. “Estava
farta de les experiències que
havia tingut com a dona dalt
d'un escenari i sobretot de
músics que admiro. En acabar
un festival on havia coincidit, em felicitaven i es veien
legitimats a donar-me la seva
opinió al respecte la meva actuació amb un biaix de gènere
exageradíssim. Un d’aquests
em va dir que estava súper
guai, però perquè em respectessin més com a música no
hauria d’anar femenina, per
una banda, que vol dir femenina?, i no m’hauria de maquillar
molt. I aquesta persona era
progre, d'esquerres com molt
cool. Un altre tiu molt guai
igual, em va dir que tot súper
guai, que quin rollazo, però
que havia de ser més guarra
sobre l'escenari. Jo reia. Ara
reaccionaria diferent perquè
ha passat un temps i ara la
meva resposta seria menys

"

M'he pres aquest disc
com una oportunitat
per lligar tot el que
forma part de mi"

correcte; tanmateix, sí que al
final em vaig quedar amb ‘què
voleu de mi?, tot i res’. En què
quedem?”.
De fet, aquesta cançó va ser
composada abans de la creació conceptual del disc i per
això potser sobta el seu mood.
A més, l’artista va aprofitar per
portar la idea al següent nivell
creant una cançó protesta
relacionant-la amb altres
situacions d’opressió que ha
patit en altres circumstàncies.
“Amb ‘què vols de mi’ també
estic parlant d'una relació
tòxica que vaig tenir i de la
nostra relació amb la feina,
que mai és suficient.”
ESCENA MUSICAL CATALANA: UTOPIA O DISTOPIA
No ens enganyem, la cultura,
per factors que ara no entrarem a enumerar, viu contínuament entre la utopia i la
distopia. Li plantejo aquest
dilema a l’artista barceloni-

na, i com no podia ser d’una
altra manera planteja les dues
cares d’una mateixa moneda.
Anem cap a la utopia. A mi
m'il·lusiona molt que cada cop
hi ha més propostes. Hi ha un
caldo de cultiu, un moviment,
unes ganes de crear, unes
inquietuds artístiques meravelloses".
No fa tants anys que la Núria
va començar amb Intana, però
ha vist una evolució clara
durant aquests últims anys.
"M'ha emocionat com noies
joves que ara estan impulsant
les seves propostes com a
front woman em venien i em
deien: 'Núria, propostes com
la teva m'han servit com a
referència'. I més, dintre de
la música en català. Abans
teníem una percepció del que
era la música en català i ara
són moltes coses. Què puguis
pensar en tots els referents
internacionals i que més o
menys puguis dir que hi ha

algú d'aquest rotllo a Catalunya que ho representa.”
Tot anvers té un revers. En
aquest cas, Intana el situa en
les condicions de la indústria
que estan lluny d’assegurar
una estabilitat econòmica
als creadors i creadores. “La
distopia està en les condicions de la indústria. Volem
viure d'això i ens falten moltes
coses. La gent valora molt la
música, però ens hem acostumat a no pagar per ella.
I hem de tornar-li a donar
aquest valor, hem d'anar als
concerts, hem de comprar els
discos. Si penses en les hores
i els diners que has dedicat.
Nosaltres ara mateix estem
en negativíssims. I llavors, es
penja a Spotify i YouTube i allà
queda. Si ens quedem sense
la gent que compra entrades i
discs, és l'últim que ens queda
ja. La resta de viabilitats econòmiques de la música ja les
hem perdut.”

PAPA ORBE Y
LOS CIENTÍFICOS
DEL SABOR

"

La nostra música
és divertida,
amb poca filosofia.
Per això ja tenim
a Manu Chao"

TOT AL NOU
Sabor y medio
(Rocafort Records,
2022), el nou projecte
de Papa Orbe Ortiz
y Los Científicos
del Sabor, evoca les
trobades familiars
d'aquest músic cubà
instal·lat fa més de
vint anys a Barcelona.
Al llarg d'aquest
temps ha impulsat
i col·laborat amb
incomptables bandes
i artistes de tots els
orígens.
El mot de Papa Orbe ve per
allò d'aglutinar músics d'arreu o té més a veure amb un
tarannà protector?
No ho sé! Va sorgir de forma
espontània. Em dic Orbe, però
d'alguna forma m'havia de diferenciar, perquè els meus fills
es diuen gairebé igual i el meu
pare es diu Orbe. També és
veritat que soc una mica "mama
gallina". Avui mateix m'han renyit els meus fills per això: "soc
major, col·lega, ja he menjat!".
El menjar és, justament, una
referència omnipresent a les
cançons d'aquest disc.
Totalment. A la nostra música
es parla molt de menjar. Hi
ha anècdotes molt quotidianes. La filosofia hi apareix
molt poc. Per a això ja tenim a
Manu Chao, molt bé, gràcies,
mijo. Nosaltres volem divertir.
Crec que té a veure amb la
meva infància. No ho havia
pensat abans, però en escoltar el disc ho vaig veure clar.
Els records que tinc de casa
meva són un munt de gent
arribant divendres al vespre a

Text: Virginia Mata Marcano
Foto: XTB

casa dels meus avis. El meu
avi va tenir 23 fills, tots eren
els meus oncles i tietes. Va
ser ja d'adolescent quan vaig
entendre que alguns eren fills
d'una de les seves dones i
altres de les altres, perquè tots
hi vivien allà. I la majoria eren
músics. Quan arribava la tarda
de dissabte ja la cosa s'animava: començaven a tallar-se els
cabells entre ells, l'altre treia
una guitarra i a les vuit de la
nit allò ja era un guateque que
no s'aturava fins l'endemà. I jo
recordo les dones tallant nyam,
iuca, plàtan i muntant la llenya
al pati. Tot està relacionat amb
el menjar, però mai no havia
sigut conscient fins ara.
Aleshores allò de fer projectes musicals grans i cançons
que parlin sobre el dia a dia
és mig terapèutic.
Jo crec que terapèutic i mig,
sí! La música que faig sona de
vegades com els meus tiets.
Quan es gaudeix, la música es
grava al cor dels balladors.
I a més, són grups multitudinaris, amb noms altisonants...
Sí, perquè jo faig uns noms
d'aquells que comencen
dilluns i acaben dissabte. Terrible! Los Científicos del Sabor
ja el tenia a la cartutxera i fa
com sis anys havia creat un

Facebook per a reservar-lo.
Les orquestres cubanes dels
anys 50 i 60 tenien noms grandiloqüents que m'encanten.
Tanmateix, el que fas no és
un so nostàlgic. És música
que convida a passar-s'ho bé.
Sí. També és veritat que la
meva etapa de patiment va
acabar fa molts anys. Fa 32
anys que soc fora de Cuba i
això és molt temps. L'època
de l'enyorança va ser durant
els primers cinc, deu anys,
perquè jo mai hi vaig voler
marxar i van ser moments
durs. Aquest projecte arriba en el moment ideal, com
un part. Fa molt temps que
treballo per a tornar a les
meves arrels, a la música
que vaig aprendre al pati de
casa meva, sempre buscant
la part tradicional però sense
forçar-la. I això arriba amb la
maduresa. He trobat la gent
propícia. Aquests músics són
els meus germans. Mai havia
tingut una banda així. De fet,
pensava que això era una utopia. He pres molts cafès per a
conèixer els amics. Fer música
està bé, però vaig entendre
que allò que feia fluir els meus
tiets era una cosa que anava
més enllà de la música: hi
havia amor, comprensió. I això
és una delícia.

Fas música tradicional amb
músics de trajectòries, estils i
orígens diferents...
És curiós: la majoria
d'aquests músics són simfònics, van estudiar clàssica
o jazz. Tots tenen un nivell
molt alt. I aquesta banda és
ideal per a qui té una bona
base i sap improvisar: el disc
té una forma, però també
ens cal una via d'escapament
sobre l'escenari. Perquè vam
cometre el disbarat de fer un
disc com si fóssim als anys
seixanta: en cinta. I el temps
d'enregistrament és limitat.
Vaig arribar amb partitures
de vuit minuts i és clar, vaig
haver de refer-ho tot allà
a l'estudi, treure mambos,
solos...
Què vindrà després de Los
Científicos del Sabor?
Ara estem reactivant Los
Turpiales Sabaneros. És una
banda per a nostàlgics de
la música colombiana. Vaig
arribar a Colòmbia amb divuit
anys i allà em vaig fer adult.
Els temes són una excusa per
a ballar i divertir-se. Encara
faig col·laboracions. Ara hi ha
menys projectes, però estic
content perquè són poques
coses però molt interessants.
Només em manquen cinc cèntims per a la limusina.
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GUASCH,
CALAFELL
i GALANTE

"

El punt de partida és
que som entorn del foc,
som paraula i som relat,
i pregunta"

TOT AL NOU
Els versos de la Mireia Calafell i
en Pol Guasch conflueixen amb la
música del piano de l'Adriano Galante
de Seward, un dels projectes més
fascinants del nostre ecosistema
sonor. Convergència de mons que ha
eclosionat a l'espectacle 'Nosaltres,
foc' que aquest 5 de maig pendrea
vida al Palau de la Música

Text: Esther Bonjorn
Foto: Jaume Olsen

Recordeu la primera vegada
que vau saber lxs unxs de lxs
altres?
Pol Guasch: Amb la Mireia,
ens coneixem des de fa uns
quants anys. Va ser en un
recital on ens van convidar als
dos: allí vam coincidir i crec
que els dos vam veure que
teníem moltes coses a fer plegats per endavant. En el meu
cas, amb l'Adriano ens vam
conèixer a través d'un projecte
que vam comissariar des de
la productora La Sullivan, de
què formem part tant la Mireia
com jo. Un projecte ben bonic
que es diu 'Viatge a Mart'. Va
ser aleshores quan també vam
veure que podíem teixir moltes
coses junts.
Hi ha algun projecte similar
que us hagi servit d'inspiració
o referència?
P.G.: Crec que, de fons, batega
l'experiència de l'Adriano i el
seu vincle amb el col·lectiu

d'acció sonora, performance i
cançó lliure, Seward. A part de
ser poeta, també, l'Adriano ha
treballat amb la performance
i la poesia dita en veu alta,
amb la improvisació i amb
l'acció sonora. També l'experiència de la Mireia, que amb
la violoncel·lista Björt Rùnars,
tenen un espectacle poèticomusical anomenat Varosha.
En el seu aspecte més ampli,
què aporta la música a la
poesia?
P.G.: Diria que una altra exploració del ritme, les imatges, les
cadències, el to. En contrast
o diàleg amb la música, la
poesia pren una altra volada. Ni
millor ni pitjor: és la possibilitat
d'explorar-la des d'una altra
deriva, d'iniciar un altre tipus
de viatge. Treballem amb la
improvisació, però també amb
l'assaig i el guió: es tracta de
veure què col·lideix, què reacciona, què s'encén. De donar

noves i altres vides a la paraula
més enllà de la tinta o la veu
que les diu.
Què diríeu que us uneix?
Mireia Calafell: Ens uneix una
manera de fer i entendre la
poesia, la posada en escena.
Va ser fàcil concretar la forma
de 'Nosaltres, foc' precisament per això. En Pol i jo
compartim, a més, la manera
de fer i dir els poemes, també
els temes que ens preocupen. Per aquest motiu, els
versos dialoguen tan bé. Amb
l’Adriano, l’empelt va ser molt
fàcil: és una persona que sap
escoltar, sap afegir-se a la
festa improvisant i afegint capes, textures. És el que ha fet
sempre com a músic, i ara en
Pol i jo tenim la sort de poder
recitar en els paisatges sonors
que crea.
Quins temes apareixen a
‘Nosaltres, foc’?

M.C.: Nosaltres, foc és una
combinació del darrer poemari
d’en Pol, La part del foc, i del
darrer que he publicat, Nosaltres, qui. El punt de partida és
que som entorn del foc, som
paraula i som relat, i pregunta. Ens imaginem que una
veu que ve d’un temps altre
ens pregunta qui som, i cada
resposta permet un itinerari
possible a través de temes
com l’escriptura, l’amor, el desamor, les violències, el dol i el
desig. És així com s’estructura
el recital.
Prepareu res especial per
l'espectacle del Palau de la
Música?
M.C.: Serà la primera vegada
que fem la lectura a Barcelona
i, a més, tindrem el millor dels
escenaris, gent estimada entre
el públic, i un piano de cua.
Aquesta combinació fa que
'Nosaltres, foc', al Palau, vingui
amb ganes de cremar-ho tot.

Contracrònica
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C. Tangana
23 d’Abril
Palau Sant Jordi, Barcelona
L'abril del passat 2021 C. Tangana va protagonitzar una nova
entrega dels Tiny Desk, els concerts promoguts per la ràdio
pública nord-americana de què han participat un bon grapat
dels noms més rellevants de l'escena musical internacional.
Aquell sarau va ser el salt internacional definitiu d'un Pucho
que pocs mesos enrere ja havia reivindicat tot el seu talent
amb el disc El madrileño. El concert que Tangana va protagonitzar aquest 23 d'abril va ser una reconstrucció a la màxima
potència del que ja van mostrar a la Casa Carvajal.
En un dels millors espectacles en directe mai ideat per un artista estatal, Pucho va convertir el Palau Sant Jordi en un club
de jazz llatí des del qual va anar reviscolant els capítols més
aclamats de la seva discografia, present i pretèrita. Mostraria
de cançons que va perfilar acompanyat d'una banda de músics
majúsculs en què destacava la presència de dues de les veus
més superlatives del flamenc actualment: La Húngara i Niño
de Elche. Amb ells un espectacular pantone de convidats, on
van figurar des de l'oscaritzat Jorge Drexler a Rita Payés, del
mestre de la rumba Kiko Veneno als herois locals del gènere
Estopa. Amb ells, els germans Muñoz, C. Tangana va interpretar 'Mi calorro', moment culminant d'una nit per no oblidar.
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Oriol Rodríguez
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Sant Jordi Musical
23 i 24 d’Abril
Antiga Fàbrica Estrella Damm, Barcelona
Després de dos anys sense viure un Sant Jordi en condicions
normals, podem dir que per fi ha estat possible i quina millor
manera de celebrar-ho que amb música. L’Antiga Fàbrica
d’Estrella Damm va programar un total de 44 concerts d’artistes i grups musicals, a més de totes les cares conegudes que
van assistir. Dins d’aquests concerts vam poder gaudir d’una
programació bastant variada. Una oportunitat, també, per descobrir nous artistes de la nostra escena musical com TRAMMA,
Lal’Ba, Ven’nus, Emlan, Alanaire, Carlota Flâneur i Henrio, entre
d’altres. Fins a reviure els directes dels grups que ja duen
una llarga discografia com Joan Dausà, Ferran Palau, Gemma
Humet, Maruja Limón i La Pegatina, entre d’altres. Tot i ser un
dia en constant evolució, ni la calamarsa va aturar la festa. El
diumenge, vam poder xalar i donar-ho tot al ritme de Flashy Ice
Cream o The Tyets. I també de la música acústica, com el concert que van oferir Maria Hein o Sara Roy. El grup de rhythm &
blues anomenat Rimbalaya va ser l’encarregat d’acomiadar-se
i va deixar el llistó molt amunt per l’any vinent.
Foto: Èric Altimis

Esther Bonjorn
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Salt mortal
POL BATLLE
Autoeditat
2022

Fer música sempre és un salt
al buit, sense arnès ni seguretat a la caiguda. En aquest
cas, Pol Batlle ha fet un salt
elegant, gràcil i estètic, però
arriscat. Molt arriscat. Si alguna cosa defineix a Pol Batlle i
la seva música és la capacitat
de conviure amb el risc, ja sigui, des de la definició estilística de la seva música, fins a la
nuesa amb què planteja temes
personals, passant pel treball
amb diferents idiomes o l'atreviment de compartir cançons
amb veus de la talla de Sílvia
Pérez Cruz i Rita Payés.
Marc Ferrer

[Risc torero]

Yo i
espaldamaceta
ESPALDAMACETA
Hidden Track
2022
[Folk del que fa mal]

Jooooooder, amb el José
Juan, quan creiem que ja no
ens podia esgarrapar amb
més força l'ànima, va i publica un disc com Yo y Espaldamaceta, una obra que és
com una ferida oberta supurant sentiments i emocions.
Jooooooder, amb el José
Juan, quan creiem que ja havia tocat sostre creatiu amb el
seu anterior treball, Millor que
mai, el cantautor de Tarragona eleva l'aposta amb un disc,
elaborat en complicitat amb El
Petit de Cal Eril, que et colpeja
el cor amb la contundència
d'una bola de demolició. Un
treball tan senzill i nu en les
seves formes, com extremadament bell i dolorós (sobretot extremadament dolorós)
en el seu contingut.
Oriol Rodríguez

Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Judit Sabaté

1963
RGB Suports
2022

DISCÒPOLIS

[Pop boomer]

No repetir-se. No quedar-se estancats. Canviar, tot i que
només siga lleugerament. Eixe hauria de ser un dels propòsits de qualsevol projecte que porte tres dècades (o més)
de carrera. Per a no avorrir-se i per no avorrir els altres. I Els
Pets ho porten a terme. Treballen de nou amb Joan Pons
(El Petit de Cal Eril) a la producció, però només basten uns
segons per a adonar-se que això no és una segona part del
notable Som (2018). Ni de bon tros. S’allunyen de la socorreguda melancolia pandèmica amb un grapat de talls curts,
vitaminats, bàsics però no simples, que a voltes suren entre
influències de l’indie pop dels huitanta i un ritme mig Motown
('No t’escolto', 'Com un mitjó'), altres recorden a l’escola indie
sueca dels 90 ('Sota un glop de vi', 'Els dies que han d’arribar')
i altres remeten a l’Elvis Costello dels temps daurats de la
new wave ('Ulls com piscines'). Primant gairebé sempre (que
també està ahí el fil reflexiu del preciós remat que és 'Fem
riure') la vitalitat i la instantaneïtat, sota un títol que es deu al
seu any de naixement però sembla que també pique l’ull, de
gaidó o involuntàriament (o potser no, que la portada també
recorda a la de 'Blue Monday'), a aquella gran cançó de New
Order, '1963'. Dotze cançons que inviten a prémer el repeat
i segurament mesclen estupendament amb la resta del seu
repertori en directe.

Respawn
PAWN GANG
Delírics
2022
[Trap degà]

Respawn és el nou treball del
grup pioner del trap en català
P.A.W.N GANG. Un àlbum
que significa el renaixement
de la banda després de deu
anys dedicant-se a la música.
Després de tot aquest temps
han viscut tota mena d’alts i
baixos. Amb aquest disc, el
grup ha volgut tornar a les
seves arrels i com no, no podien faltar les mencions sobre
‘la money’ i les drogues. Els
‘nais’ continuen fent créixer
el seu diccionari propi que els
fa tan únics i personals. Però,
tampoc deixen de costat les
referències per portar la seva
creativitat un pas més enllà.
Esther Bonjorn

Pardals
PARDALS
Autoeditat
2022
[El so distorsionat abans
de la tempesta]

Pardals només han necessitat
cinc opus per demostrar ser
una de les bandes més fascinants de l'escena balear actualment. Seguidors de bandes
com Toundra o Böira, ja teniu
en aquest quartet procedent
d'Eivissa la vostra nova banda
favorita. Formats el 2019, ara
acaben de presentar-se en societat amb un EP que és com
una fotografia de la tempesta
perfecta. Post-rock d'altra volada amb especial pulsió per
les formes més contundents
del gènere, teixint filigranes
sòniques impossibles. Atmosferes colpidores, angoixants.
Un tel de calma a punt d'esclatar que t'atrapa i de la qual
mai o voldràs marxar.
Bibiana Cabot
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Arthur Lee.
Esplandor y
decadencia
de Love
Barney Hoskyns
Contra
Text: Carlos Pérez de Ziriza

Talents enormes, però malbaratats per la seua incapacitat
per a traure tot el suc de la seua habilitat innata. El món
de la música pop i rock està ple d’exemples d’eixe perfil, i
un dels més clars és el d’Arthur Lee, l’home que s’amagava
darrere de la marca Love. Ha passat a la història com el
creador del magistral Forever Changes (Elektra, 1967), una
espurna de genialitat que tothom recorda, però ben podria
haver sigut encara molt més gran. Com el seu admirat Jimi
Hendrix. Com The Doors. Ni va tindre una mort prematura
quan encara era jove, així que res de mitificació per eixa via,
ni tampoc la seua llarga trajectòria va assolir la consistència de les grans llegendes. Es va quedar a mig camí de què
podria haver estat.
Cal agrair a l’editorial Contra i a la traductora Elvira
Asensi que hagen tingut el detall de traduir al castellà l’obra
que de millor forma explica els clarobscurs i alts i baixos
del músic nord-americà, i que així ens hagen subministrat
la més poderosa eina per a entendre el térbol misteri dels
Love. El llibre va ser escrit originalment fa 21 anys, però
compta ara amb un epíleg actual, fet pel mateix Barney
Hoskyns, qui ja ens va mostrar la seua mestria com a
periodista i narrador en volums imprescindibles com Hotel
California. Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel

Canyon 1967 – 1976, publicat fa poc més d’un any pel mateix segell editorial. Per només citar el més recent.
Una de les grans virtuts de la música de Love va ser la
manera en la qual reflectien i anticipaven les ombres del
malson final de la dècada dels seixanta, la barreja d'ingenuïtat i perversió que va acabar amb el somni hippie arran
de la pèrdua de certa innocència, i que es va esfumar quan
els incidents d'Altamont i els crims de la família Manson
van convertir aquella utopia de pau i amor en una cosa
molt més decadent. Com si tot això només haguera segut
una bestreta del que vindria després en la seua carrera, la
combinació d'alcohol i drogues i l'absència total d'un full de
ruta externa van fer de la carrera d'Arthur Lee una trajectòria erràtica.
Però com en les històries de pecat i redempció, almenys
el músic va poder gaudir, molt abans de morir, del culte desmesurat que li professaven artistes britànics de generacions
més jóvens que ell, com Echo and The Bunnymen, The Teardrop Explodes o els germans Head (Shack), qui l'admiraven
i li retien culte des de ciutats com Liverpool. Com a bon britànic i profund coneixedor de l'obra de Love, Barney Hoskyns
ho explica tot amb un pols narratiu admirable al llarg de 140
pàgines escrites per a ser devorades en un tres i no res.
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Plats bruts

I fes-ho a
poc a poc

20 anys i
encara riem

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

El director sud-coreà, Bong Joon-ho, va dir que "quan
superes la barrera dels subtítols, se t'obre un món
meravellós de pel·lícules". Això ho va dir just després
de guanyar l'Oscar per la millor pel·lícula per Parasite el
2019. I la veritat és que tenia més raó que un Sant.
El director japonès, Ryusuke Hamaguchi, flamant
guanyador a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera i globus d'or pel millor guió original, per Drive My car, també
va expressar amb gran gratitud que la comunitat internacional hagi connectat tant be amb la seva pel·lícula.
Tot i durar 179 minuts en cap moment es fa pesada, hi
ha un element magnètic que et fa enganxar davant la
pantalla i no aixecar-te fins al final. Segur que si l'hagués escurçat potser s'hauria fet més pesada i llarga.
Drive my Car és una pel·lícula sobre la soledat,
sobre el desamor, sobre la pèrdua, sobre les animes
que van i vénen de nit i de dia amb el ritme pausat i zen
que impregna tota la cultura japonesa. I que sobretot
impregna la literatura de Haruki Murakami d'on es basa
tot el guió original. Un guió que a la vegada, converteix
a Drive my Car en una meta pel·lícula.
L'actor principal és un actor i autor teatral que va
repassant contínuament el text de la seva propera
obra, una adaptació internacional de "L'oncle Vania" d
'Anton Txehov. Per tant, és una joia tota una cadascuna
de les paraules, frases i discursos que els actors van
dient, expressant i pensant.
I sobretot Drive my Car va acompanyada de la sensual música d'Eiko Ishibashi, un autor que mai hauria
gosat a vestir una pel·lícula si Hamaguchi no hagués
gosat demanar-li, un director que MAI vesteix les seves
pel·lícules amb música.
Una pel·lícula que mereix tres hores de la vostra
vida, que trobareu a Filmin, i que us reconciliarà un cop
més amb la vostra vida i els vostres errors i les vostres
pèrdues i els vostres amors i...

Va ser l’abril de 2002 que TV3 emetia l’últim capítol de
Plats Bruts. Ara bé, segur que no fa 20 anys des que
n’heu vist algun episodi. Ja sigui en alguna de les múltiples reemissions que n’ha fet la cadena als estius, o
a 8tv, o a través de Youtube, o, fins i tot, fragments a
TikTok. La sèrie coproduïda per Kràmpack, El Terrat i
Televisió de Catalunya és potser la més revisitada de
la història del país, però com s’ho fa per seguir-nos
fent riure?
D’una banda, perquè el seu format no caduca. L’estructura de sitcom clàssica amb episodis de 25 minuts
en poques localitzacions i amb públic en directe té
algun ingredient secret que fa que aguanti el pas del
temps, perquè també passa amb les nord-americanes
Seinfeld o Friends, grans fonts d’inspiració pels guionistes de Plats Bruts. De fet, aquests van imitar el seu
format per passar-lo pel filtre de l’humor català que,
ves per on, tampoc ha canviat gaire, perquè encara
discutim si és millor Halloween o Castanyada i tenint
dilemes morals sobre el fet que ens agradin les tapes
gratis dels bars de Madrid.
D’altra banda, si la sèrie encara és vigent avui en
dia és perquè en el seu moment estava avançada al
seu temps. I com totes les genialitats que en el seu
present són incompreses, va costar molt de vendre.
Massa “collons” i “hòsties” per TV3. Però aquesta
naturalitat va ser imprescindible perquè la comèdia
funcionés.
I on més veiem aquest progressisme és en els
personatges, especialment en els femenins. Mònica
Glaenzel, Montse Pérez i Anna Maria Barbany van
estar sempre brillants en els seus papers. I amb totes
elles, evidentment, les dues grans estrelles de la sèrie,
Joel Joan i Jordi Sánchez, que, per nosaltres, fins i tot
20 anys després, no han deixat mai de ser el David i el
Lópes.
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Posant banda sonora a
les nostres nits des de
mitjans de la dècada dels
vuitanta; rere els plats
de la sala Razzmatazz
en les seves sessions
+A Saco, DJ Amable ha
estat l'instructor i docent musical de diverses
generacions. Selector
de les més exquisides
propostes sorgides del
subsòl indie en la seva
més àmplia concepció,
preneu nota: aquesta
és la seva col·lecció.

Rosalía

DJ
AMABLE
Quin serà el primer disc que tindràs?
El primer va ser un 7” de Lorenzo: 'Si tu
fossis la meva dona' i un altre d'Albert
Hammond 'Echame a mí la culpa'. Amb
onze anys vaig anar amb la meva mare
a una botiga d'electrodomèstics petita
del barri i em van comprar un tocadiscos
monoaural Cosmos, d'aquests portàtils
clàssics de l'època, la tapa del mateix
tocadiscos era l'altaveu. Aquests dos discos estaven dins d'una caixa amb un petit
catàleg de singles de l'època i vaig triar
aquests dos. Era un nen sense formació
musical, ni cap criteri.
Quin és el disc que has escortat fins a
quemar-lo?
N'hi ha un munt, però escolliré un clàssic
dels '80, Steve Mc Queen Prefab Sprout.
És un disc molt complet i agradable

Si A+Saco fos un disc, quin disc seria? Les sessions de l'A Saco eren molt
eclèctiques, podies escoltar grunge, brit
pop, electrònica, breakbeat, indie, hip
hop, EBM, shoegaze, Manchester Sound,
pop i rock alternatiu... Entre LP's i discos
significatius de la època, podem citar el
Parklife de Blur, el primer disc homònim
de Rage Against The Machine, Different
Class de Pulp, The Fat of The Land de
Prodigy, Screamadelica de Primal Scream, Slanted & Enchanted de Pavement,
Debut de Björk, Dummy de Portishead,
Homework de Daft Punk, Dookie de Green
Day, Ill Comunication de Beastie Boys i,
per descomptat, el Nevermind de Nirvana.
Quina creus que és la cançó que més
vegades has punxat?
La versió 12” del 'Bizarre Love Triangle'

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Sergi Alcàzar

de New Order. I mai fallen el 'What You
Know' de Two Door Cinema Club o el
'Just Like Heaven' de The Cure, per posar-ne algun exemple.
Un disc nostrat?
El primer homònim de Sidonie, 1999 de
Love Of Lesbian... i també recomano els
directes de Cala Vento
Un plaer pecaminós?
Nightflight To Venus de Boney M, era un
disc que m'encantava als meus tretze
anys (encara que suposo que agradarà a
molta gent).
L'últim disc o artista que t'ha fet estallar
el cap?
Fontaines D.C. i Wet Leg. Molt recomanables tots dos.

