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Escric aquest text després de gaudir de la cerimònia d’investidura Honoris
Causa que la Universitat Pompeu Fabra ha atorgat a la gran Angela Davis.
Aquesta donassa, activista pels drets humans, feminista i política que considera que "el gènere no es pot separar de la raça i la classe". No és la meva
intenció fer ara i aquí una dissecció sociològica sobre els estudis de gènere,
però sí que m’agradaria apuntar a tall d’introducció, que Angela Davis, com
a referent, ha sigut inspiració de grans cançons fetes (oh, sorpresa!) per
homes com Mick Jagger o John Lennon.
Sí, som una revista musical, i la música com qualsevol altre forma d’art,
requereix la seva dedicació, atenció i, també, reivindicació. I és que, el motiu
que em porta a escriure aquestes línies que tant orgullosament he acceptat
fer, és reivindicar en femení que la dona i els mitjans de comunicació som un
ítem inseparable. En aquest número les dones som protagonistes. I no cal
que us digui que ho hauríem de ser sempre… Cal advertir que sóc de les que
considera que reivindicar un dia aquesta presència social i mediàtica, no és
del meu gust, ja que a hores d'ara de la pel·lícula hauria d’estar normalitzat.
Però, lamentablement, en molts casos no ho és. Així que la meva intenció,
ara i aquí, és recomanar-vos que gaudiu i consumiu música, literatura, cinema i mitjans de comunicació en femení a totes hores i minuts de les vostres
vides. Podeu començar per on vulgueu, veus conegudes, veus desconegudes, veus greus, veus agudes, veus alçades i veus pausades. Totes us transportaran a una dimensió espectacular.
I homes del món, no us sentiu només assenyalats en aquest text, aquest
és un editorial dirigit a tothom que tingui ganes d’anar més enllà i que consideri que el missatge ha de passar de mà en mà i de boca a orella. Les dones
som "Rebel Girls" i som "Natural Woman" i també som "claror de flor collida"
com deia la Maria del Mar Bonet. Som moltes i diverses i això, doncs sí, cal
passar-ho de mà en mà i de boca a orella.
Gaudiu d’aquest nou numero de Música Dispersa i recordeu que, com deia
la gran i enyorada Amy Winehouse: "Sóc una noia femenina. És només la
meva música".
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Ens tornem a trobar
amb l’Aiala ara que ja ha
presentat el seu segon
disc 2021: an Earth
Oddity (New Beats, 2021).
I sí, clar, parlem de les
seves noves cançons,
però també de les seves
fortes conviccions
activistes, amb clau
feminista, i de la seva
passió per la música
negra.

Blues
		sister
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Semblava impossible fins fa
res, però acabes de publicar
el teu nou disc i ja l'has pogut
presentar en directe.
Sí, al Teatre Bartrina de Reus.
No hi havia estat mai i és
preciós. Vaig al·lucinar, perquè
vaig sortir a l’escenari i estava
tot ple. No m’ho esperava.
Va anar molt bé i ens ho vam
passar molt genial. Teníem
ganes de compartir el disc en
directe, que canvia molt.
Les cançons van créixer a
l'escenari.
Sempre estàs en evolució amb
els temes. Igual que també
estem fent temes del disc anterior, i aquests també estan
evolucionat i canviant. És una
evolució que mai para. Sempre
es fan canvis: el guitarrista
canvia un riff, jo canvio la
meva melodia.
Aquesta és la gràcia del directe, que una mateixa cançó
sempre és diferent.
Això és el que vaig aprendre d'Aretha Franklin i dels
cantants d'aquella època. Per
exemple, a la pel·lícula The
Blues Brothers, va haver-hi
dos que no van fer playback:
la mateixa Aretha i James
Brown. Era impossible que
reproduïssin dues vegades
exactament el mateix. Els
llavis no corresponien. I això
és un dels fets més bonics
de la música i es veu molt en
els directes. Cada espectacle
és diferent. I tot i que avui dia
tot està molt treballat, a mi
m’agrada que una persona et
pugui veure vint vegades i no
s’avorreixi.

DE PORTADA

T'amares molt dels clàssics,
de l'Aretha, del James Brown,
de l'Otis Redding, de les Supremes, de Wilson Picket...?
Tota la vida m’ha apassionat la música, sobretot les
grans veus. I sempre he estat
cercant coses per entendre
per què tots aquests grans ho
feien d’una manera o d’una
altra. Això i també he estudiat
molt com poder ajuntar els
dos mons que formen el meu
univers.
Quins?
A mi m’encanta la música
electrònica i el tecno, però
també el blues, el soul, el jazz i
els clàssics. Quan era petita venia més del glam rock,
Queen, Freddie Mercury en
solitari després, Bowie...

"

Tota la música
evoluciona del blues.
Tot és música negra"
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anyet o així. Era molt petita
i no parlava però ja cantava.
Només sabia dir papa, mama,
sí, no..., la resta de les coses
les deia cantant.
A casa quina música sonava?
Em posaven molta música. Especialment gent com
Aparanoia, Color Humano...
I em veus als vídeos ballant
molt feliç. Em sabia totes les
cançons sense saber el que
deien. També vaig fer ballet
i flamenc, des dels dos anys
als 10.

Quin és el teu primer record
amb la música?
Recordo els dos primers CD
que vaig ratllar de tant escoltar. Un era del Bob Marley and
the Wailers.
L'altre?
La banda sonora del Rei Lleó
de l'Elton John (riu). Jo no
sabia qui era l'Elton John,
però ja m’encantava aquell
home. Després ja el vaig anar
descobrint.
Quan vas decidir que volies
ser cantant?
És que crec que mai he pensat
que faria altra cosa. Des de
sempre. Per exemple, al clip
de "Face to Face, hem posat
gravacions de quan era petita.
De sobte, amb 24 anys, em
trobo veient vídeos amb un

Des de petita t’has amarat de
música diferent, però la teva
frase més recorrent és que
tot ve de la música negra.
Jo no sé d'història, però sí que
als anys vint del segle passat,
després de la Primera Guerra
Mundial i del crack del 29, va
sorgir un nou tipus d'art. L'art
de la gent que no era blanca
ni adinerada. D'allà va sortir el
blues i el jazz. Els components
socials sempre han estat
molt importants per com s’ha
desenvolupat l’art en cada
època. La música ve de baix.
I el blues i el jazz son la base.
Son els fonaments de tot. El
rock’n’roll, per exemple, és el
blues accelerat. Dècades des-

prés, als vuitanta, es sampleja
música funky, per començar
a fer hip hop, com també va
passar amb la música electrònica. Tota la música evoluciona del blués. Tot és música
negra.
Però l'expressió música negra
és molt genèrica, molt poc
concreta.
És molt difícil decidir-me per
un sol gènere. No podria escollir. M’encanta el blues, l’ska i
el hip hop, que no té normes.
Juntament amb la música negra, en la música el fet femení
és molt rellevant.
És com jo visc el món i les meves lletres reflecteixen la meva

manera de viure. Pot ser que
sigui molt jove, només tinc
24 anys, però ja m'he trobat
diferents tipus de persones,
moltes pedres en el camí.
M'han passat moltes coses.
La meva manera d'abordar-ho
és escrivint cançons.
És molt necessari parlar de
tot això.
Sobretot actualment, que
vivim amb tantes incongruències.
Com?
Dones que abanderen el feminisme però tenen transfòbia.
Em cabreja, això no és feminisme. Es dóna per fet que el
feminisme està molt avançat,
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però tot és una farsa. No és
veritat
No?
No! Com les lluites dintre del
col·lectiu LGBTIQ+. Els gais,
per ser homes, se'ls dóna més
visibilitat, menjant-se l'altra
part de la lluita. Entre altres
exemples.
Com artista quin compromís
tens amb aquestes lluites?
Jo crec que tots nosaltres,
com individus, hauríem de
comprometre'ns perquè la societat no es crea a partir d'uns
líders i ídols que diguin certes
coses, es crea a partir de les
accions que fem cadascú, tot
el conjunt.
Tothom hauria de fer escoltar
la seva veu.
I jo tinc un petit altaveu per
protestar a través del meu art.
“Use the right words, baby
be kind” diues al tema "Blind

World".
És a dir que l'altaveu s'ha de
fer servir però amb les paraules correctes Per què has
de tractar malament algú? La
societat ens ha fet creure que
hem d'estar sempre enfadat
amb el del costat. Tirem molta
merda al demès. Hem de reflexionar una mica. Adonar-nos
que aquest món no existeix
només per a nosaltres. Que
podem dir el mateix d'una manera o d'una altra. Amb aquest
canvi subtil pots fer molt de
mal una persona o ajudar-la.
Què més t'indigna?
Tot. Trobes coses del dia a
dia que t'indignen. Si tens un
altaveu molt gran i ets una
persona jove que encara pot
canviar la forma de pensar de
la gent que la segueix: vinga
va, espavila! I és que em fa
por que certes coses vagin a
pitjor. Com amb les manis dels
nazis que no passa res, però
pel 8M, compte! "Surten dones

"

Tinc un
petit altaveu
per protestar
a través
del meu art"
Clica aquí i
escolta el disc
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i porten virus!". O el tema dels
contenidors, que els paguem
tots. I em pot saber greu a
nivell medi ambient, però l’ull
de la noia, què? Mentre ens
estiguin traient els ulls, que
els contenidors cremin. Un ull
o un testicle no el recuperes,
però els contenidors... Fem-ne
de nous. Estic molt indignada!
Tornem a la música. L'evolució entre els dos discos és
evident.
Sí. Amb el primer disc no em
creia a mi mateixa.
Per què?
Tenia moltes lletres, però em
feia por posar-hi música. I
amb l'ajut de l'Isaïes (Albert,
guitarrista i membre del projecte en el primer disc d'Aiala)
i Chalart58 (Gerard Casajús
Guaita: productor dels dos
discos d'Aiala a més de bateria de La Kinky Beat i figura
fonamental del reggae i dub a
casa nostra, col·laborador habitual de Manu Chao o Fermín
Muguruza), vaig aprendre que
sí que ho podia fer, que el que
em passava era que em feia
vergonya.
I la vas superar?
En aquell primer disc, Nothing
Less Than Art (New Beats,
2019) va ser més una col·laboració. En aquest segon, ja tenia les lletres de les cançons,
i de la meitat, també tenia la
música. Ja sabia què volia fer.
I et vas llançar, i cap als estudis La Panchita a gravar.
Però amb total llibertar,
perquè un dia potser no feia
servir el que tenia preparat, i
pillava un sampler o modelava
una progressió d'acords diferents. I un cop tenia muntada
la base, escrivia la lletra.
No tens un procés creatiu
estandarditzat.
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"

Aquest
nou disc és
molt més jo"

No. El procés creatiu canvia
segons la cançó. També influeixen agents externs: com ha
estat el dia, la persona amb la
qual estàs col·laborant. L'estiu
passat, per exemple, vaig fer
dos temes amb el raper Marco
Fontana.
Treballar amb gent diferent
aporta diferents perspectives.
És justament això. Si sempre
treballes igual, amb la mateixa
gent, resultat final pot ser tot
molt uniforme. Treballant amb
diferents músics es produeix
una explosió d'idees, A més
amb en Chalart no diem a res
que no mail.
Hi ha molt química entre
vosaltres.
Tenim referents musicals similars. Compartim pel·lícules,
parlem de pintura, d'art... Així
és fàcil materialitzar les idees
perquè t'entens millor. Paral·lelament, aquest disc també
és la plasmació d'una evolució
meva personal.
I on t'ha portat aquest creixement?
Per exemple, la cançó "Can
You Feel that Fire?", la vaig
escriure just quan ens van
desconfinar, pensant en les
protestes per la mort de George Floyd i el moviment #blacklivesmatter. Em va semblar
molt fort, no només la seva

mort, òbviament, sinó com es
van succeir totes aquelles protestes. Em van afectar molt.
El missatge de la cançó es
pot extrapolar a qualsevol
protesta.
Fa molta ràbia que a la gent
que té el poder li doni el
mateix matar-nos de gana, a
trets... A "Fighting and Learning" també parlo de totes
les protestes que he viscut: el
feminisme, que no ens deixin votar en democràcia per
decidir què volem ser. I "Face
to Face", una cançó que vaig
fer confinada, és una trobada
amb mi mateixa. Aquest nou
disc és molt més jo.
Del "Fighting" queda clar,
però... del "Learning", què
s’aprèn?
Del learning... a cada pas que
fas aprens alguna cosa. Per
exemple, en les lluites feministes, totes hem de revisar el
discurs, la manera de com expressem les coses... Reconèixer que no ho sabem tot i que
hem de seguir aprenent. Per
lluitar, s’ha de seguir aprenent,
per poder lluitar pel que vols,
no pots no saber contra què
estàs lluitant: “Vinga! Feminisme contra el masclisme!”. No,
les coses tenen molts matisos,
i hem de començar a aprendre a voler a aprendre, a voler
reaprendre el que crèiem que
sabíem.
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Per cert, parlaves de pel·lícules i el títol del disc fa referència a David Bowie però
també a un dels films més
icònics d'Stanley Kubrick:
2001 una odissea de l'espai.
Quines són les referències
cinèfiles a part de les que ja
has comentat?
Des de molt joveneta, la pel·li
del Kubrick. Em vaig enamorar
de 2001 una odissea de l'espai
amb 10 anys. No entenia
res, però m’agradava perquè
era molt estranya i em feia
pensar. També vaig decobrir
Tim Burton en aquella època
amb pel·lis com Beetle Juice.
Em vaig quedar al·lucinada.
El Tarantino, el Nolan... Mare
meva Tenet. També m’agrada
l’animació. M'agrada tot el
cinema.
Et veus fent el salt en el món
de la interpretació?
A mi sempre m’ha agradat el
món de la interpretació. De
fet, la meva àvia havia estat
actriu.
I tu no t'animes?
A mi em fa molt respecte. NO
és fàcil. Ho sé per gent que
conec, que estudia teatre.
Com totes les arts, s’ha de
treballar moltíssim. Em fa cosa
presentar-me un dia, i dir:
"Vinga! Sóc actriu!". En aquest
sentit no ho faria, però sí que
m’agradaria provar-ho, fer
alguna coseta.

MALUKS
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Text: Carlos Pérez de Ziriza
Fotos: Jaume Verdú

Batedora de ritme
i consciència

INQÜESTIONABLES

15
Maria Deltell és la
DJ i productora de
Monòver que dóna
forma, junt amb les
vocalistes Núria
Pons, Marina Bolea
i Laura Honrubia,
al quartet Maluks.
Acaben d’estrenar
el seu primer
àlbum, Som i vibrem
(Propaganda pel
fet!, 2021), ratificant
la seua desimboltura
per a combinar
dancehall, reggae,
cúmbia o regueton.
Parlem amb ella.

Clica aquí i
escolta el disc

Heu hagut de retardar l’edició
del disc a causa de la pandèmia? O ja estava planificat
així?
El nostre àlbum és una mica
un compilat de cançons, i el
setembre del 2020 ja estava
acabat. I van arribar els dubtes
de quan publicar-lo: si a finals
de 2020 -amb possibles noves
mesures de confinament ja a
la tardor i l’hivern, i que això
eclipsés una mica la sortida del disc- o ja de cara al
2021. Finalment vam pensar
a traure’l el 2021 i que la gent
l’escoltés, que el disc rodés
durant un temps. Esperem poder fer concerts ben aviat per
presentar-lo en directe!
Sou de qui valora el format
àlbum a la manera tradicional, tot i haver estat publicant
cançons soltes durant 2019 i
2020 (bé, i tot i que sou joves
i practiqueu sons urbans, que
potser tenen més apreci pel
single que per l’àlbum)?
La veritat és que quan vam
plantejar l’opció d’àlbum
se’ns va fer estrany, perquè
nosaltres disfrutem molt de
la música que escoltem en
format single, cançó a cançó.
El concepte de CD no està
molt en voga, però professionalment la idea d'àlbum ajuda
a tenir-ho tot conjuntat i a
presentar-te amb més força.
Per això vam decidir finalment
agrupar els singles que havien
sortit durant el 2020 amb les
cançons gravades que encara
no havien vist la llum i donar
forma al tracklist definitiu que
trobem a Som i Vibrem.
La vostra música és ballable i,
alhora, conté missatge social.
Creieu en la màxima aquella
d’Emma Goldman que deia
allò de: "Si no puc ballar, la
teua revolució no m’interessa"?
La nostra música té un fort
component per ballar, per

gaudir, per passar-s’ho bé. En
tot cas, la música ha d’anar
unida a un missatge, perquè
la música, els escenaris, els
micròfons... són un altaveu de
canvi i una eina preciosa per
poder reivindicar tot un seguit
d’idees i de qüestionaments
als temps que vivim. I si a més
ho podem fer ballant, doncs
molt millor. La frase d’Emma
Goldmann ens encanta i ens
defineix a la perfecció!
Sou eclèctiques. Vos agrada
el reggae, el dancehall, la
cúmbia electrònica (o també
la que no és electrònica) i el
regueton. Com naix l’interés
per eixos sons? I què penseu quan alguns diuen que
les lletres del reggaeton són
masclistes?
Un estil musical no és masclista en si mateix. Malgrat
que n’hi ha que tenen més
continguts masclistes que
altres, hi ha hagut punk
masclista, rock masclista, rap
masclista... Però finalment no
té tant a veure amb la música com amb el discurs que
l’acompanye. Això s’està revertint una mica, cada vegada
hi ha més grups de dones que
fan música feminista, i també
en el regueton. De la mateixa
manera, reguetoners consagrats han començat a canviar
el discurs i les lletres no són
tan explícites com abans que
el moviment feminista a escala global prengués la paraula.
Hi ha una mirada diferent en
tot allò cultural i també hi ha
una consciència més àmplia,
a l’hora de ballar segons què,
d'acord amb els continguts
masclistes de les lletres.
Com és el vostre procés creatiu? Vull dir, a nivell de qui
compon la cançó, com feu els
arranjaments, com li doneu
forma definitiva…
El procés creatiu, principalment, el generem totes quatre.
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En un primer moment decidim
quin estil volem treballar, i jo
em pose a treballar un embrió
de la base amb un software
de producció musical, anar
component, triant instruments,
ritme, tempo... Amb aquesta
maqueta el nostre productor, l’Oriol Puig, li dóna tot el
power que podeu escoltar.
Amb l’Oriol hem treballat des
del principi i ens encanta,
perquè entén molt bé què és
el que volem i cap a on volem
anar. Ell li dóna la canya final,
enregistra amb músics tots
aquells instruments i sons que
orgànicament quedaran millor
que els de producció sintètica.
Amb la base rematada, i amb la
lletra que ja teníem encarada,
ens posem a treballar tota la
part cantada: enllestir i retocar
la lletra, treballar la melodia,
repartir estrofes, posar a punt
les tornades a tres veus...
Al disc heu col·laborat amb
La Fúmiga, Mireia Matoses de
Pupil·les, Tremenda Jauría,
ZeBrass o Carles Belda. Com
van sorgir i què vos aporta
cadascuna?
A nivell de col·laboracions
totes han sigut de grups i
d’artistes que ens coneixen
i que ens han ajudat des del
principi, i és un luxe poder
haver comptat amb cadascuna d’elles. A la Mireia, que
va ser la primera col·labo que
vam enregistrar, li vam fer la
proposta ja en ell moment en
què vam començar a treballar
com a Maluks. Des del principi
ens va dir que avant. Amb La
Fúmiga hem fet una col·laboració d’anada i tornada. Amb
Carles Belda ens coneixem
de fa molt de temps, ja que ell
ha baixat molts cops al País

Valencià i a Monòver, el meu
poble, especialment, de concerts i d’actes reivindicatius:
És un militant de la cultura.
A més és un dels millors acordionistes dels Països Catalans
i vam pensar que a una cúmbia nostra, el seu acordió no hi
podia faltar! Durant el confinament, els ZeBrass ens van dir
que tenien un riddim (versió
instrumental d'un tema)
muntat perquè col·laboressin
diversos artistes. Ens el van
enviar i ens va molar tant que
vam tancar la cançó durant
el confinament i ha entrat al
disc directe, ens encanta com
va quedar! Amb Tremenda
Jauría potser és amb la banda
amb la qual menys contacte
teníem però compartim oficina
de contractació i el nexe era
evident: per nosaltres són un
projecte referent en música
electrònica i compromesa
en l'àmbit feminista. Ens feia
molta il·lusió. I a "Soca-Rel"
comptem amb en Palau dels
Orxata Sound System, que
també ens ha ajudat amb tot
el que ha pogut.
Supose que estareu amb moltes ganes de presentar el disc
en directe.
Tenim moltíssimes ganes de
pujar als escenaris, tornar a
la normalitat, que la gent ens
conega i que gràcies als concerts puguem presentar com
cal el disc i donar-li força visibilitat. Toquem el 14 de març
a La Pèrgola de València, el 17
d’abril a La Bohemia de Castelló, el 8 de maig a La Daurada
de Vilanova i la Geltrú, el 29 de
maig a La Nau de Barcelona i
el 19 de juny al Vibra Festival
de Manresa.

La música ha d’anar unida
a un missatge perquè
és un altaveu de canvi"

17
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JOiNA

Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
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Tres anys després
de l'expansiu i molt
combatiu Companyes
(Autoeditat, 2018),
Joina viatja en espiral
per oferir una mirada
introspectiva del seu
univers amb d'Òrbita 9.18
(Segell Microscopi, 2021).
Jazz, R&B i neosoul
existencialista per
cartografiar amb molt
de groove qui som, d'on
venim i cap a on anem.

Entrant
		en òrbita

INQÜESTIONABLES

Clica aquí i
escolta el disc

Vam ser a la presentació
d'Òrbita 9.18 al CAT de Gràcia.
Quin espectacle més guapo
que presentes en directe!
Va ser una nit molt feliç Tenia
moltes ganes de compartir
aquest nou disc amb la gent
que em segueix. Hi havia
moltes ganes de rodar, especialment perquè la banda
és nova. Sent el primer bolo i
hi havia molts nervis. També
vam descobrir detalls que
segur que amb els concerts
aniran evolucionant. Però la
paraula per definir aquella nit
és felicitat.

ja m'agrada pensar també
amb les sensacions, textures
i formes; la narrativa i l'escenografia que aniran acompanyant la música.

Time, i té una mirada autocrítica cap aquesta vida que
duem a un ritme vertiginós
que em duu a sentir que visc
fora de temps.

Com va néixer la idea que
engloba d'Òrbita 9.18.
Al principi només hi havia
algunes cançons sense adonar-me del comú denominador de totes elles. El concepte,
però, de refugi personal com a
punt de partida del viatge, va
sorgir component els temes.
Tot un conjunt de cançons on
es repetien certes idees.

Un concepte molt existencialista que cerca respostes a les
preguntes més vitals: qui som,
què fem, cap a on anem...
Bastant. Una etapa per la qual
passem totes quan acabem
els anys de l'acadèmia per
endinsar-nos en la vida adulta.
Suma-li que aquesta fase en
la meva generació ha coincidit
en la crisi per la pandèmia de
la Covid-19.

Quan vas començar a concebre el projecte d'Òrbita 9.18 ja
tenies present aquesta idea
panoràmica que juga amb la
música, l'audiovisual, l'escenografia...
Més o menys. No exactament tal com ha acabat sent,
perquè totes les idees van
evolucionant i modelant a
mesura que les cançons van
prenent forma. Però és ben
cert que quan inicio projectes

Quines?
Hi havia aquesta idea de
Nonhome, que ha acabat
englobant el primer episodi
del disc. Una idea rere la que
s'amaga aquesta sensació de
trànsit entre dues etapes. El
segon capítol del disc, que
he anomenat Pastorale, son
cançons de tall més nostàlgic. Una mirada d'enyor a
una època passada. El tercer
i últim episodi es diu Out of

Orbita 9.18 és, però, un
projecte que neix abans de la
pandèmia, no?
Neix abans, però algunes de
les cançons les vaig escriure
durant la pandèmia. Si hagués
de posar dates, el procés de
creació va començar el novembre o desembre de 2019,
però els temes del segon episodi els vaig escriure durant el
confinament.
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On el vas passar, el confinament.
Vaig tornar a casa meva de
tota la vida, a l'Empordà. Definitivament és un disc prepandèmic, pandèmic i postpandèmic.
Fent un disc cercant respostes sorgeixen més preguntes?
Amb aquest disc busco més
fer-me preguntes que no cercar respostes. Les cançons no
busquen una conclusió, sinó
que nedo un mar d'incertesa
en un moment d'incertesa global i us ho explico. Aquesta és
la meva realitat, però m'obro
perquè també pot ser la de
moltes de vosaltres.
Pensa global, actua local. És
la teva realitat però son sentiments universals.
L'art és això, explicar la teva
visió del món i transformar-la,
en aquest cas, en cançó. Unes
cançons que potser fan pensar a una oient que arriba a les
seves pròpies conclusions.
Companyes (Autoeditat,
2018) tenia un caràcter decididament combatiu, però
l'existencialisme també pot
ser una eina política: no pots
canviar el món si abans no
saps qui ets tu i què vols fer
amb la teva vida.
Mostrar les teves incerteses
i dubtes també és valent i
combatiu. A les lletres de
Companyes sí que hi ha una
interpel·lació directa: jo dic
això, ho denuncio i vull que
canviï. Les dones estem aquí i
amb un megàfon i un altaveu
ho dic tan alt i fort com m'és
possible. Orbita 9.18 no pretén
ser una reivindicació sinó una
obertura, però ho acaba sent.
Tornaràs a prendre el megàfon?
Per què no? No sé si a través de la música, dels meus
discos. Però em segueixen

preocupant moltes de les
coses que passen al meu voltant. Puc reivindicar sindicant,
anant a manifestacions...
Com vas viure el 8M?
Vaig anar a la manifestació de
Girona. Va ser molt emocionant. No només per la mani i la
lluita que implica, sinó perquè
ja ens havíem oblidat de veure
a molta gent junta manifestant-se per una mateixa causa.
Cm artista que té un altaveu,
sents que tens una responsabilitat?
Sí, constantment ho penso. Els
artistes i les artistes ho han
de tenir molt present tot això
i pensar constantment què
estem dient i ser conseqüents
amb el que diem. Això no vol
dir que tot el que faig ha de
ser reivindicatiu i combatiu,
però sí que ha de tenir una
consciència.
De Companyes a Òrbita 9.18
hi ha una evolució conceptual, però també d'estil. En el
primer disc el hip hop estava
molt present. Ara les teves
cançons sonen més pròximes
al jazz, l'R&B i el neosoul.
L'univers sonor d'aquest
nou àlbum és més íntim. No
he analitzat en profunditat
aquesta evolució, simplement ha anat així. Ha estat
un procés molt artesanal,
d'anar provant sons. Jo tenia
unes demos amb les melodies, les instrumentalitzacions,
le lletres... Unes gravacions
primerenques que vaig passar
a Arnau Figueres i Quimi Saigi,
els productors de l'àlbum.
Ens vam anar trobant durant
tot l'estiu i fins ben entrada
la tardor. Un procés molt lent
i detallista en què ells m'han
ajudat moltíssim mostrant-me
noves dimensions sonores. El
resultat és un disc més chill,
més tranqui, però sense perdre el groove de Companyes.

"
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No tot
el que faig
ha de ser
reivindicatiu
però sí que
ha detenir una
consciència"

Quin és el teu somni?
Sentir que estic fent el que
m'omple. Dec ser poc pretensiosa, però no tinc cap gran
somni. No tinc l'objectiu de
tocar a cap gran estadi ni res
ultra especial, més enllà de
publicar discos, sentir-me
realitzada artísticament i
seguir aprenent i compartint.
Dedicar-me a això.
Sempre has tingut alguna
cosa d'especial.
Que difícil de respondre! No sé
pas gaire què dir. Jo fa molts
anys que faig música i estic en
contacte amb l'art. Vaig passar per l'ESMUC amb tota la
meva curiositat, aprenent tot
el que vaig poder. Vaig estudiar piano clàssic però sense
limitar-me a res. Sempre m'ha
agradat pensar en conceptes
globals, idear projectes totals

INQÜESTIONABLES
que passin per moltes disciplines artístiques, no només la
música.
A l'ESMUC va ser una estudiant modèlica però rebel.
Em sentia una mica bitxo raro.
Amb el temps vaig entendre
que hi havia més món i realitats musicals més enllà de
l'ESMUC i aleshores em vaig
calmar i vaig gaudir en plenitud de l'experiència.
És brutal tot el talent que
ha sortit de l'ESMUC i, molt
especialment, tot el talent
femení.
Molt fort! Judit Neddermann,
Sílvia Pérez Cruz, Rosalía,
Clara Peya... Orgull màxim de
companyes! Quan veig totes
aquestes artistasses penso:
"waaaaala, que fort".
Amb la Clara Peya teniu vides
paral·leles.
Sí, hi ha força punts en comú.
Ella també va estudiar a l'ESMUC i va fer piano clàssic. És
un gran referent, musical però
també d'actitud, determinació
i compromís.
Recordes quan vas descobrir
què et volies dedicar a la
música?
Recordo moltíssim aquest
moment. Estudiava piano al
Conservatori de Girona però
sense cap pretensió de fer
de la música la meva vida.
Vaig tenir un profe que em va
convidar a un curs d'estiu de
piano a Camprodon. Van ser
deu dies que em van canviar
la vida. Sortir de la meva realitat del conservatori i veure
tant de talent em va connectar amb alguna cosa molt
forta. Vaig tornar del curs
dient-li a ma mare que volia
ser pianista. Fins aleshores
havia pensat que volia estudiar Filosofia o Periodisme, que
també m'agrada molt. Però
penso que he triat bé.

"

ARiANA
ABECASiS
TOT AL NOU
Ha estat una de
les sorpreses de la
temporada. Ariana
Abecasis ha aparegut
en escena amb Adios,
no es para siempre
(Luup, 2021). Terapia
musical per a cors
trencats amb la
cadència de l'R&B, les
músiques urbanes, i
els ritmes llatins. El
pop del segle XXI sona
així.
Adiós, no es para siempre és
un disc molt difícil de catalogar. Hi ha R&B, músiques
urbanes, pop, ritmes llatins...
És un disc de pop, però de
pop del segle XXI. Jo faig cançons i això em dóna un ventall
de possibilitats gairebé infinit.
Com a creadora i compositora, em venia de gust jugar i
experimentar. No volia encasellar-me en cap estil.
Aquest és el teu primer disc,
però en realitat no l'és. Fa
anys ja vas publicar Philosophades (Autoeditat, 2015) un
treball que està allà, però gairebé és impossible de trobar.
Hi és (riu). Tots els artistes
comencem d'alguna manera
i la meva va ser amb aquest
disc. Els inicis moltes vegades
son atrevits i impulsius. No
et planteges res més enllà de
publicar un disc com sigui.
Tu vas començar en el món
de la música... clàssica.
Sí, jo per formació sóc pianista de música clàssica. Sóc de
La Segur d'Urgell, però quan
tenia tres anys vam marxar a
viure a Argentina, a Rosario i a
Concepción. Vam tornar quan

Com més connectada
estàs amb tu mateixa,
més pots arribar
amb la gent"

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Xavi Torres-Bacchetta
en tenia set. Va ser aleshores
quan els meus pares em van
preguntar què volia fer.
I tu els vas dir que tocar el
piano.
I taekwondo.
I amb el taekwondo t'anava bé?
Sí! Sóc cinturó negre segon
dan! Però vaig decidir-me
pel piano. Primer estudiant a
l'escola de música de La Seu,
fins que se'm va quedar petita.
Amb 16 anys vaig sentir que
necessitava alguna cosa més.
Em vaig buscar una professora a Barcelona i cada setmana
venia a fer piano.
De La Seu a Barcelona, amb
16 anys, un dia a la setmana a
fer piano?
Sí, em saltava un dia de col·le.
El següent pas va ser entrar a
l'ESMUC, una experiència molt
enriquidora però...
Però...?
Vaig topar-me amb una paret.
Allà vaig descobrir que potser
la música clàssica no era el
que realment volia fer. Com artista, com a músic, m'esperava
estar tot el dia tocant el piano.
Tenia una visió potser massa
idíl·lica, però la realitat és que
hi havia molta teoria i poca
pràctica. Com a pianista clàssica el que vols és tocar i tocar,
practicar i pujar a escenaris,
però no pots perquè estàs
obligada a fer altres coses.
Et veus en fent mai una trajectòria paral·lela dins del món
de la música clàssica?

És una cosa que està allà. És
la meva base i sóc el que sóc
en bona part gràcies a això. És
una eina que em permet tenir
més recursos a l'hora de compondre. Però ara mateix no em
passa pel cap ser concertista
de clàssica. Fer-ho algun dia
no estaria malament, però no
com a projecte de carrera.
Hi ha cap pianista que t'hagi
influenciat especialment?
(Vladimir) Horowitz em tenia
enamoradíssima. Per a mi
és el millor de la història. De
contemporanis, destacaria en
(Grigory) Sokolov. Un geni.
Però un dia... tot va canviar.
Què va passar?
Recordo que era quan estava
estudiant. Vivia a Plaça Espanya. Vaig arribar a casa i vaig
descobrir Bon Iver. Tenia 18 o
19 anys i no escoltava música
pop, ni rock, ni indie, ni R&B...
res contemporani perquè em
passava tot el dia estudiant
piano. Descobrir la seva música va ser una revelació. Una
experiència gairebé mística. El
mateix amb Patrick Watson. I ja
després Feist, James Blake...
Si parlem d'artistes actuals,
en el teu cas la comparació
fàcil seria la Rosalia.
Rosalía és una figura que
crec que ens està influenciant a totes. El que ha fet i fa
és increïble, m'encanta. Vivia
a Londres i la Rosalía em
va inspirar a trobar-me a mi
mateixa. Estava buscant què
fer amb la meva vida i la seva
figura em va guiar. Hi vaig anar

a estudiar producció musical
i escoltant-la vaig decidir que
jo també volia fer el meu disc.
Quan vaig tornar, el 2019, amb
Joan Borràs (teclista d'Oques
Grasses i productor d'Ariana
Abecasis), ens vam tancar
quatre mesos a l'estudi. En
aquell temps, totes les cançons que havia anat escrivint,
van anar muntant fins a convertir-se en el que sona al disc.
El disc amaga tot un concepte, tan pel que fa a la música,
com les lletres i fins i tot el
disseny i l'art.
Vam partir de la idea i el concepte de la curació de les ferides i la natura com a element
guaridor.
Sou una generació que ha
crescut en la tecnologia, però
busqueu refugi en la natura.
A mi ja m'agrada cercar la mística. I la natura: les plantes, les
pedres, el corall, la brillantor
del sol en reflectir-se al mar,
és molt poètica i inspiradora.
Les ciutats estan plenes de
coses, però no hi ha res que
m'indueixi a trobar-me a mi
mateixa. També m'ha passat
que m'ha escrit gent dient-me
la meva música els ha guarit.
Hi ha cap elogi millor?
Faig música per créixer personalment, però també per
connectar amb la resta del
món. Som animals socials i
necessitem compartir. De fet,
com més et coneixes i més
connectada estàs amb tu
mateixa, més pots arribar a la
gent.

Clica aquí i
escolta el disc

ALANAiRE
Text: Oriol Rodríguez
Foto: Natxo Bassols

"

Amb Alanaire hem arribat
on no havíem aconseguit
arribar mai abans
musicalment"

TOT AL NOU
Parlem amb Laura
Serra, cantant i
pianista Alanaire,
quartet mallorquí que
acaba de debutar
amb un EP homònim:
Alanaire (Promo
Arts Music, 2021)
de bellesa feridora.
Melodies sedoses a
través d'un encisador
tel de nostàlgia.
Mirada trista per a
cançons brillants
L'únic però de l'EP és que es
fa mooooolt curt. L'acabes i
vols més i més i més i més.
Ho vam fer així perquè us
quedéssiu amb ganes (riu).
Amb tot, ja estem treballant
en l'elapé. Tenim totes les
cançons fetes. Només ens
queda uns últims detalls de la
producció.
El vostre és un projecte molt,
molt nou.
De fet, la primera cançó que
vam escriure va ser "Carta",
que és el primer single de l'EP.
I "Temps" va ser la segona.
I ha estat el segon single.
Xerrant amb la discogràfica
quins temes incloíem en l'EP,
ens van recomanar aquestes
tres: "Carta", "Temps" i "Boira".
No ho sabien, però eren les tres
primeres cançons que havíem
escrit. De fet, entre aquestes i
les que hem inclòs a l'elapé es
nota una evolució.

Cap a on heu evolucionat?
Cap a un so més alegre. De
la mateixa manera, n'hi ha
que apunten cap a un estil
més pròxim al de grups com

Radiohead.
Endinsant-se en les cançons
de l'EP ja es poden trobar
certs préstecs de Radiohead o a coetanis seus, però
més pròxims al trip hop, com
Portishead. I és que com tots
ells, la vostra música és dolça
però des de la nostàlgia.
És justament això! A més a
més, tots quatre venim de la
música clàssica i aquesta influència sempre està per allà.
On?
Per exemple, "Boira" està
inspirada en uns acords trets
d'una peça de Brahms. De la
mateixa manera, a tots quatre
ens agrada el jazz i l'indie molt
a l'estil del que fa gent com
Jordan Rakei o Tom Misch.
Quan vau escriure "Carta" us
vau adonar que Alanaire era
un projecte diferent de tots
els grups a què havíeu estat
abans?
Recordo viure l'emoció aquesta que se sent quan fas alguna
cosa que intueixes excepcional. La vam fer a Londres
quan encara érem tres: Pau
(baix), Eiran (guitarra) i jo, i
quan la vam acabar estàvem
molt emocionats. Amb Alanaire hem arribat on no havíem
aconseguit arribar mai abans
musicalment.
Com expliques, el grup va néixer a Londres.
En aquella època, el 2019, jo
vivia allà. Compartia pis amb
l'Eiran. El meu germà, en Pau
(també baixista de The Prussians), ens va venir a veure i
sense saber molt bé com, va
sorgir tot plegat. En Pau ja feia
temps que li donava voltes a

tenir un projecte de so més
íntim, amb protagonisme del
piano, que és el meu instrument, i cantat en català. En
una d'aquestes hores baixes
tan típiques de Londres en
què plou molt, vam agafar els
instruments i va sorgir "Carta".
L'Eiran i el Pau tot just s'havien
conegut aquell dia però la connexió musical va ser brutal. No
ho podíem deixar escapar.
Estar lluny de casa com influeix en l'art que crees?
El que és segur és que em
van influenciar els artistes
que estava escoltant aleshores. Gent com Binkbeats o
Snarky Puppy, a què recordo
haver anat a veure aleshores.
L'escena catalana o balear,
certament, és completament
diferent de la londinenca, que
és molt, molt intensa. D'altra
banda, és cert que quan estàs
lluny de casa també tens més
temps per reflexionar i per
créixer personalment.
I torneu a Mallorca i us apadrina... Joan Miquel Oliver!
Va ser durant la quarantena.
Ja aleshores volíem dur el
projecte una fase més enllà: volíem cercar mànager,
discogràfica... Va passar per
Instagram.
On passen totes les coses
importants avui dia.
El vaig començar a seguir, i
per a la meva sorpresa, va
fer like a un parell de vídeos
meus que havia penjat tocant
el piano. Em vaig animar i em
vaig dir d'ensenyar-li el que
estàvem fent amb el grup per
si li agradava.
I li va agradar.

El més lògic era pensar que no
contestaria. Però no només va
contestar sinó que li va agradar molt el que estàvem fent
amb Alanaire. Es va involucrar
molt amb el projecte i va ser
ell qui ens va posar en contacte amb el que ara és el nostre
mànager i amb la discogràfica.
Quin impacte ha tingut en la
vostra música?
Molt gran. L'EP el vam produir
amb en Dominic Massó de The
Prussians i ell es va oferir a fer
les mescles. Ara, per l'elapé,
hem estat treballant en el seu
estudi. La seva influència en el
so és total. De fet, l'ha canviat:
ha posat brillantor a la veu i
l'ha portat a un primer pla. La
nostra proposta és fosca i ell
ha aportat una mica de llum.
Ha aportat... Alegria!
Sí, exacte (riu). Hem crescut
amb Antònia Font. Per a nosaltres és increïble que Joan
Miquel Oliver estigui involucrat amb el grup. Estàvem
començant amb Alanaire que
parlàvem amb el meu germà
que des d'Antònia Font que no
havia sortit a les illes un grup
en català que ho hagués petat
tant. Sentíem que hi havia un
buit. Trobàvem a faltar música
en català.
Déu n'hi do, però, l'escena
que hi ha ara: Da Souza, Salvatge Cor, Jorra i Gomorra,
Maria Jaume, Reina, Joana
Gomila...
Des d'aquella idea inicial
del meu germà fins ara han
passat milers de coses. Estem
molt contents. Quan hi ha tota
una escena que t'acompanya
és molt més divertit.

Clica aquí i
escolta el disc

CONTRACRÒNiCA
Za! & The Transmegacobla
26 de febrer
Auditori - Barcelona
El grinyolar del parquet mentre caminant busques el
seient, trencant el silenci i demanant prudència, reforça la
idea que la Tete Montoliu potser no era el lloc més adient
per disfrutar de l'últim experiment sonor/musical dels
inclassificables Za!, i que els concerts prepandèmia eren
una altra cosa. Per sort, Za! són sempre una altra cosa,
i juntament amb la MegaCobla i les Tarta Relena ho han
tornat a demostrar. Un mai hauria pensat que una reconeixible melodia de sardana servís d'excusa per generar un
torrent de passatges sonors impossibles on caben el rock
progressiu, la psicodèlia, el folk (cantat en Fenici!), les músiques populars mediterrànies, la improvisació i el joc, del
que el públic en va ser partícip seguint als diversos directors d'orquestra que, mitjançant gestos i senyals simples,
convidaven a cridar (llarg, curt, fluix o fort), a repicar amb
les claus de casa, i fins i tot, embogir. Connexió, interacció
i satisfacció plena a base de Sardanes divertides i plenes
de flow? Veure per creure. Èric Altimis
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Pau Vallvé
7 de març
Barts - Barcelona

Pau Vallvé ja juga en una altra lliga. En la dels grans. En la dels que la toquen amb més qualitat i rapidesa que els altres. Ho va demostrar amb la publicació del seu darrer disc, La vida és ara (Autoeditat, 2020), treball celebrat per aquesa revista com el millor de la
passada temporada -compartit amb l'àlbum de debut de Maria Jaume, Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020), que a més a més ha
produït ell-. I ho ha demostrat amb la sèrie de concerts: tres sessions a la sala Barts, totes elles amb les entrades exhaurides. En format duet, tal com s'està presentant darrerament, Vallvé va anar desfilant una rere l'altra les peces de la seva referència més recent
amb préstecs de títols pretèrits. (I tot que a vegades parla maaaaaassa) impossible no transportar-se molt lluny, a aquell un racó vés
a saber on, regit pel seu metaexiscenticalisme musicat, de mirada nostàlgica però melodies gegants. David Simón

Pau Vallvé
Foto: Èric Altimis

Za! & The Transmegacobla
Foto: Èric Altimis

Pau Vallvé
Foto: Èric Altimis

Za! & The Transmegacobla
Foto: Èric Altimis
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David Palau
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Carles Benavent
Foto: Xavi Torres-Bacchetta
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Max Sunyer
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

De bolos
amb en
Maurici
Conxita
31 d'abril de 2007
Manresa

Text: Maurici Ribera
Santi Arisa & David Arisa
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Pegasus
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

Pegasus
10 de març
Barts - Barcelona
Aquest 2021 està sent un any de comiats definitius. Al món del jazz juntament
amb La Locomotora Negra el gener, el Festival de Jazz de Barcelona ha estat el
marc de l'última actuació del mític grup de jazz-fusió Pegasus. L'Apocalipsi final
és el nom amb què es van presentar per fer aquest últim concert en format de
quintet i amb uns convidats de luxe. Ja fa més de quaranta anys que s'ho han
passat molt bé tocant els amics Santi Arisa a la bateria, el baixista Rafael Escoté,
el mític guitarrista Max Sunyer i als teclats Josep Mas Kitflus (el quartet original)
a més del percussionista Dan Arisa fill del Santi Arisa. Durant dues hores van fer
un repàs als temes més destacats de tota la seva discografia i amb l'aparició estel·lar de convidats de la talla del guitarrista David Palau, el pianista Manel Camp,
el genial baixista Carles Benavent (quina energia i quin solo al tema "Retalls") i
el bateria Salvador Niebla. Va ser una demostració que amb 70 anys, i tot i estar
jubilats (altre cop el quartet original), tenen una força envejable i un gran ofici. La
fi de festa amb el seu mític tema "Transmediterrània" amb tots els convidats dalt
l'escenari. Un bon record com a punt final d'un grup pioner al nostre país. Com va
dir Santi Arisa al seu discurs: "Això de fer-se gran és una merda!". Pere Pardo

Per desgràcia actualment Conxita són
poc reivindicats i han quedat en el
semioblit, però el 2007, la nova banda
d'Helena Casas, del grup Pomada,
generava un petit hype entorn d’ells.
Aquella extensíssima gira va tenir
parada a l’enyorat Vermell de Manresa, que va omplir-se de gom a gom
amb tanta expectació creada entorn
del grup.
Potser no era la millor hora per
programar un concert de Conxita;
però la seva actuació va tenir lloc
cap als volts de l'1 de la matinada.
Tenint en compte la singularitat de la
proposta i de la delicadesa; feia por
que la gent estigués més per la gresca que per la música. Però finalment
va ser igualment ben rebuda.
Ells es definien com un grup de
pop trist i van transmetre aquesta
impressió en directe, on melodies
treballades s'entrellaçaven amb les
genials lletres de tall poètic d'Helena
Casas.
Amb dues maquetes i un disc, van
anar optant per aquest material, que
va acabar amb uns temes més accelerats i divertits, trencant motlles.
També cap al final va caure una
esplèndida versió de Quimi Portet.
A part de recordar a l'ex Último de
la Fila tenien cert regust a Pau Riba
o Joan Miquel Oliver, però tot des
d'un punt de vista molt propi, original
i gens convencional.
Poder fer entrevista amb l’Helena, a altes hores de la nit, un cop
ja acabat el concert tot comentant
la jugada; ens va acabar d’ajudar a
gaudir d’una bona vetllada a recordar. Probablement l’entrevista que
més vampírica que he fet mai.
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MARiA ARNAL i
MARCEL BAGÈS
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SHUFFLE PLAY

Mira
Text: Oriol Rodríguez
Foto: Àlex Rademakers

SHUFFLE PLAY

Clamor
Fina estampa
2021

[Els putus amos de la tradició deconstruïda]

"Caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuello;
caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuello;
caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuelloo,
caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuello...". I
així tot lo puto dia. Un dia i un altre i un altre i un altre i un altre... I és que Maria Arnal i Marcel Bagés ja ho tenen això: les
seves composicions no son per a res òbvies però t'atrapen i
se't colen ben endins fins que les odies. O el que és el mateix,
les estimes tan irracionalment que no pots fer res més que
odiar-les.
Sí, odiem fins a fer-nos mal la Maria i el Marcel. Els odiem
per fer-nos sentir amb la seva música coses, sensacions i
emocions, que difícilment havíem sentit abans amb les cançons de cap altra artista. I tot i que ens fan mal, sí, els odiem
perquè ens han fet esperar quatre llarguíssims anys per a
poder gaudir del seu segon disc.
És ben cert que per intentar intuir i descobrir com serem
demà -nosaltres com a éssers individuals però també com a
col·lectivitat i societat- primer hem de mirar enrere i intentar
decodificar el passat. És el que van fer la Maria i el Marcel
el 2017 quan van publicar (precedit de diversos singles i un
EP que ja deixaven intuir la seva magnitud extraordinària) 45
Cerebros y 1 Corazón (Fina Estampa, 2017), deconstrucció de
la música tradicional des d'un prisma contemporani. Aquest
exercici revisionista ara l'han dut a la seva màxima expressió i
han elevat fins a cotes gairebé impossibles d'albirar.
Si juguéssim a fer mash-ups cinematogràfics, Clamor seria
la perfecta conjunció sònica entre El nom de la rosa i Blade
Runner. Treball de caràcter existencialista, radiografia panoràmica d'aquesta era fosca nostra, Clamor torna a buscar l'essència en el passat, però ara més que mai, amb la sintètica i
l'electrònica omnipresents en primer pla, pren formes actuals.
La tradició del futur sonarà així. Clamor és amor, però nosaltres, i potser per això, els odiem fins a dir prou.

IRENE REIG
The Changes
2021
[Jazz a la milanesa]

Niño Reptil Ángel
SANDRA MONFORT
Hidden Track
2021
[Folk sintètic]

En la sempre prolífica escena
jazzística catalana, Irene Reig
és una de les figures amb més
projecció. Saxofonista sorgida
de la masia de la Sant Andreu
Jazz Band i acabada de modelar a les aules de l'ESMUC,
Reig ja ha publicat diversos
treballs com a líder de quintets
i octets, discos en què, sempre
movent-se entre el be bop i el
hard bop, combina creacions
pròpies amb estàndars jazzístics. Mira és la seva novíssima
entrega, directe (tristament
sense públic) al Milano Jazz
Club de Barcelona, acompanyada d'un trio d'asos conformat pel contrabaixista Pau
Sala i el bateria Joan Casares
(amb la col·laboració estel·lar
del pianista Joan Monné). Vuit
temes plens de swing i aquell
toc indescriptible que només
tenen aquelles que han nascut
amb la màgia. Oriol Rodríguez

Tros de disc, superlatiu i plusquamperfect, amb què debuta
en solitari Sandra Monfort, un
nom ja familiar per ser un terç
del projecte Marala (l'aventura
que comparteix amb Selma
Bruna i Clara Fiol) i haver
col·laborat amb companyes i
companys de gremi com Pep
Gimeno, Clàudia Cabero o
Jonatan Penalba. Niño Reptil
Ángel (obra que se suma a
una escena que, de Maria
Arnal i Marcel Bagés a Los
Hermanos Cubero, de Menut
a Paula Grande i Anna Ferrer,
cada dia compta amb més
adeptes) revisa i readapta la
música popular de declinació
mediterrània. Llenguatge folk
que transporta al segle XXI
amb sufixos d'electrònica.
Extraordinari exercici d'artesania sonora, subtil i delicada.
Bibiana Cabot

Disney
LUNA KI
Helsinki
2021
[Música del futur]

The Line
VALENTINA &
THE ELECTRIC POST
Hidden Track
2021
[Trip hop monàstic]

L'edició espanyola de la revista
Vogue l'ha enlairat com una
de les seves apostes "hot"
d'aquest 2021. (Potser encara) amb menys ressò que la
icònica publicació de moda
però igual de glamuroses, des
de MÚSICA DISPERSA ens
sumem al hype declarant-nos
incondicionals de la barcelonina d'origen cubà Luna Ki. La
vam descobrir el 2019 amb
el single "Septiembre" i ho
vam acabar de flipar amb l'EP
Unknown, 2034. Des d'aleshores ha publicat tot un reguitzell
de senzills que no han fet més
que augmentar la nostra devoció cap a ella. L'últim, aquest
"Disney" que portem escoltant
en bucle des que ens el va descobrir. Estèticament en algun
punt entre Lady Gaga, Billie
Eilish i l'anime, ella diu que fa
música del futur, nosaltres una
combinació fascinant de trap,
europop, reguetón i emo. Esteu
avisades. Bibiana Cabot

La Valentina Risi i l'Ildefons
Alonso (a qui potser coneixeu
per ser el bateria del Petit
de Cal Eril) no només ho han
tornat a fer amb The Line, el
seu segon elapé, sinó que han
superat totes les coses bones
que ja ens havien mostrat a
Before the Universe (Hidden
Track, 2019). Més electrònic,
lisèrgic i oníric que el seu
precedessor, el duet amb
residència a l'espai creatiu del
Konvent de Berga es capbussa en territoris sonors pròxims al trip hop (amb alguna
reminiscència a la metafísica
nostrada de ressonància més
sintetitzada). Una proposta
que de ben segur agradarà i
seduirà a amants de Portishead, Massive Attack o Björk.
Com la banda sonora d'un
somni sideral del qual no vols
despertar-te mai. David Simón
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Connectar
Kae Tempest

Traducció: Martí Sales

Més Llibres

Segur que tots recordem un moment en què hem connectat
amb alguna cosa, persona, lloc, cançó, llibre o pel·lícula. Immediatament i sense que ens ho esperéssim, s’han activat
neurones, que ens han activat, a la vegada, una part de la
nostra ment i ens han empès a sentir com segurament mai
havíem sentit.
Jo recordo perfectament quan vaig connectar amb Kae
Tempest. Va ser quan vaig escoltar per primera vegada
"Keep Moving Don’t Move", un dels poemes inclosos en
el seu disc The Book of Traps and Lessons. Un conjunt de
narracions punyents sobre desitjos, impulsos, esperances i
tot el que ens fa ser una mica més humans.
I és que l’empatia és un dels pilars que dissecciona
aquest Connectar, darrera creació, escrita, per Kae Tempest. Poeta, rapsode, intèrpret del Regne Unit, guanyadora
del reconegut Premi Ted Hughes per la seva innovació en
el món de la poesia i activista pels millors valors socials i
emocionals enfront del món consumista que ens ha tocat
viure.
Connectar és un llibre per aprendre a connectar, però
també per fomentar aquesta empatia. Els pilars bàsics perquè gaudim del que ens envolta. I Kae ho fa a través de l’art,

en totes les seves formes possibles i creatives. Especialment les que emanen de la música i la literatura. L’empatia
ens ajuda a entendre. Amb paraules textuals: "És recordar
que tothom té una història".
Seguint l’estructura d’organització d’un concert (muntatge, prova de so, obertura de portes, teloners, preparatius, sortir a la palestra i sentir com passa alguna cosa),
ens endinsem en l’anàlisi per recuperar la creativitat com a
instrument per aprendre a connectar o re-connectar amb
nosaltres mateixos i amb el que ens envolta. Utilitza una
prosa directa i clara, com les seves creacions musicals i
a cada pàgina que girem, ens assegura que tinguem un
llapis al costat per anar subratllant tota i cadascuna de les
propostes que ens suggereix. I de passada ens recomana
recuperar la "imaginació activa" que el psicòleg Carl Gustav
Jung pregonava en el seu Llibre vermell.
Tots tenim capacitat per crear, tots tenim capacitat per
connectar. Només cal que ens aturem i ho fem. I que si el
temps ens ho permet, ben aviat, ho puguem fer en comunitat i a poder ser en una sala de concerts. Tal com ens
diu a l’inici del llibret de The Book of Traps and Lessons: "I
mireu-nos ballar la prima línia entre la cosa i la integritat".

CULTURA DISPERSA

Text: Laura Peña
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Vagant sense
memòria

Una vida
preparant-se
per morir

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

Recuperant
els anys
del punk
a La Roca
del Vallès

Text: Laura Peña

Text: Jan Romaní

Hi va haver-hi una època en què semblava que els
millors rapers de la història eren aniquilats de manera
fulminant per una bala: Tupac Shakur, Yaki Kadafi, Bil
L i, és clar, The Notorious B.I.G o simplement Biggie,
com més li agradava que l’anomenessin.
No acabarem d’entendre mai els motius, perquè
molts d’aquests crims, encara ara, no han quedat resolts, així que ens quedarem amb els documents audiovisuals que ens facin homenatge al que van ser aquests
artistes tant influents durant la dècada dels anys 1990.
Com és aquest que ens ocupa, Biggie: I got a Story to
Tell , estrenat a Netflix fa uns dies.
Per els que sigueu fans del hip-hop i de Notorious B.I.G,
us facilitarà entrar encara més endins del que va ser la
vida d’un noi de Brooklyn que abans de ser el raper que
canvies el món del hip-hop, va ser un camell reconegut.
I ho fa de la mà dels que millor el van conèixer: els seus
amics d’infància, la seva mare Voletta Wallace (que
també produeix aquest documental) i el seu millor productor, col·laborador musical, Puff Daddy. Imatges en
exclusiva de les seves gires, de les seves primeres gravacions i de les seves sensacions en primera persona.
Per els que no tingueu tantes referències sobre el
personatge, us donarà la gran oportunitat de conèixer,
un cop més, com el hip-hop és cultura de barri (Fulton
Street, Brooklyn, Nova York), és creativitat generacional al màxim (Junior M.A.F.I.A) i és una via possible per
transmetre sons i textures llunyanes, com les "chat on
the mic" jamaicanes que vestien la música de Christopher Wallace, aka Notorious B.I.G.
Una hora i mitja per saber o descobrir encara més
sobre el que diuen va ser millor cantant de R&B que
raper i que, potser, anticipant-se a tot el que vindria, va
gravar un disc únic, irrepetible i amb la millor intro de
la historia d’un disc de hip-hop: Ready to Die.

Quan un pensa en La Roca del Vallès és més probable
que pensi en les botigues de roba que no en el moviment punk i hardcore. Però als anys 90 i principis dels
2000, aquest municipi del Vallès Oriental va ser un
punt de referència pels punks de tot l’Estat: s’hi van fer
centenars de concerts amb grups de renom internacional. Ara aquest episodi de la història sembla haver
quedat oblidat i per això uns estudiants de la UAB han
creat
I diem
un elaborat
que és un
web
documental
documentalelaborat
per preservar-lo.
perquè conté texts, vídeos, fotos, entrevistes, música i fins i tot
un mapa interactiu amb els espais més importants pel
punk a La Roca del Vallès, de manera que pots llegir,
veure i, el més important, escoltar el què van significar aquells anys per la cultura del poble. I encara
que semblin elements molt diversos, tots queden ben
integrats en una mateixa pàgina fàcil de navegar i
amb una encertada estètica punk que encaixa amb el
contingut.
Aquest contingut és tot el profund que pot arribar
a ser per parlar del fenomen, i sinó, a veure qui troba
quin detall s’han deixat d’explicar. Vagant sense memòria explica què és el punk, posen exemples de grups
i de com sonen, s’endinsen en la cultura que es va
crear a La Roca i fins i tot acaben amb anècdotes cur
ioses i altres documentals d’interès.
Evidentment, l’aprofundiment en aquella època no
hauria estat possible sense entrevistar alguns dels que
la van viure de primera mà, com el regidor de Juventut
i Infància del 1999 al 2005, Francesc Arolas, i el director de l’Estraperlo Club de Ritme i impulsor del Karatepunk, Jordi Sabatés (l'entranyable galtaire a les xarxes
Unclu Garrot). Si voleu escoltar-los o senzillament us
ha cridat l’atenció què vol dir això del "Karatepunk",
només heu de clicar aquest enllaç: https://karatepunk.
wixsite.com/karatepunk.

CULTURA DISPERSA

Biggie: I Got
a Story to Tell
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LA COL·LECCIÓ

Migcampista modelada a l'estil de l'estil del
Barça: passada curta
i al peu, la mallorquina Mariona Caldentey
és una de les pedres
angulars sobre la que se
sustenta el primer equip
femení blaugrana, un
dels equips referencials
del futbol continental.
Tota una mestra amb
la pilota als peus, si
parlem de música es
revela com una gran coneixedora de la nostra
escena.

Il·lustració: @_sisaco_

MARiONA
CALDENTEY

Text: David Simón
Foto: Arxiu Naulover

Recordes el primer disc que et vas comprar o et van regalar?
El primer disc que recordo que em van
regalar els meus pares és el de La Oreja
de Van Gogh, Lo que te conté mientras te
hacías la dormida (Sony, 2003).

Escolto una mica de tot, depenent del
moment. Algunes de les que no fallen
són: Una cançó que m'agrada molt és
"Una altra ronda", de Roba Estesa. I amb
aquesta "Valentina" de 31 FAM o "Cuando
sale el sol" de Lágrimas de Sangre.

Quin és el disc que més vegades deus
haver escoltat a la teva vida?
Segurament seria l’anterior que he anomenat, el de Melendi Sin notícias de Holanda (Carlito, 2003) o Som Riu (Discmedi,
2014) de Txarango.

I al vestidor del Barça què sona?
També depèn de qui faci de DJ aquell
dia. Sona de tot!! Cançons del anys 90,
flamenc i, sobretot, regueton.

Un plaer pecaminós?
Un plaer no et pot fer sentir culpable.

Una cançó per celebrar una gran victòria?
un clàssic: "We are the champions" de
Queen.

L'última cançó que t'ha fet esclatar el
cap?
Tinc en bucle ara mateix la cançó de
"Epiphany", de Dvicio i Nil moliner, que
just acaba de sortir.

I una cançó per oblidar una derrota
dolorosa?
Pels moments trists, m’agraden les bandes sonores a piano. Com la peça "Rivers
Flows in You" de Yiruma o "Nuvole Bianche" de Ludovico Einaudi.

Escolta aquí
la playlist de la
Mariona Caldentey

Quina cançó faries servir com a himne
del Barça?
L’himne actual ja és tot un emblema per
tots els culers així que no seré jo qui el
canviï (riu)
Què escoltes abans d'un partit per entrar
en calor?

Un disc d'un artista o grup mallorquí que
t'agradi molt?
Sóc molt fan d’Anegats, però em quedo
amb Miaulos, perquè les seves cançons
sempre les cantem amb les meves amigues. Ens agrada anar-los a veure pels
diferents concerts que fan pels pobles.

Carolina Otero

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

En aquesta tercera entrega del Congrés dels
solitaris, prenem el tren de la costa i baixem
a Vilassar de Mar per respirar l'Aire de Judit
Neddermann. Tornem amb el "corasón partío".
Escolta aquí
el podcast
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