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RiTA
PAYÉS
A flor
de pell
Talent precoç,
Rita Payés acaba
de publicar el seu
primer (segón àlbum)
en solitari, Como la
piel. Un disc del tot
irresistible. I si no que li
preguntin a C.Tangana.
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Text: Oriol Rodríguez
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Diuen que a Cuba ets molt
famosa...
(Riu) Això va ser molt fort. No
era un cubà sinó un noi mexicà, crec recordar, però em va
parar pel carrer i em va reconèixer. Jo venia de Varadero,
rotllo... I sí, em van reconèixer.
Molt graciós.
I ja tenim aquí el teu nou disc,
Como la piel (Autoeditat,
2021).
Està passant. Em sembla
increïble. És com... what the
fuck.
És el teu primer disc en solitari.
Bé, vam fer un amb la mama
(Elisabeth Roma), ara fa dos
anys, Íntima (Autoeditat,
2019). Però és que a més a
més, jo això dels discos en
solitari no sé ben bé de què
va, perquè realment no hi ha
cap disc que gravis del tot
sola. I sí, jo abans ja havia fet
el disc amb la mama, i abans
d'aquest els discos amb el
Joan Chamorro. Sí que és el
primer disc amb temes meus,
amb temes propis. Això sí que
em té una mica aterrada. Estic
una mica a l'expectativa de
què dirà la gent. Si sóc sincera
he d'admetre que em fa una
mica de vergonya.
Vergonya?
Vergonya. Em fa respecte el
fet que una cosa que has fet
en la màxima intimitat de casa
teva de sobte es publiqui i
d'alguna manera deixi de ser
teu. Amb aquest procés tot
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"

El jazz
i jo ens
hem trobat
mutuament"

canvia, Hi ha una pressió que
abans no hi era. És estrany,
perquè estic nerviosa, però alhora estic tranquil·la. I el més
important, estic contenta.
Tots els comentaris previs
que han anat apareixent son
molt positius.
Molt. En aquest sentit no em
puc queixar gens ni mica. Ara,
però, del que tinc ganes és de
poder-ho compartir. Jo ja he
fet la meva feina. Ara toca que
el gaudeixi la gent.
Aquest, com tants d'altres, és
un disc pandèmic sorgit del
confinament.
No tot el disc, només alguns
temes. D'altres són més
antics. "Nunca vas a comprender", que és el primer
single que vam publicar és
de fa no menys de dos anys.
Temes que si no havia gravat
abans era perquè no havia
aparegut el moment adequat.
DE la mateixa manera que hi
ha cançons que vaig fer dues
setmanes abans d'entrar a
gravar.
I els més antics encara te'ls
sents teus?
Sí. És cert que son temes que
no acostumo a tocar gaire
en directe perquè no els vull
avorrir.
No el firma, però la teva mare
està molt present en el disc.
És una figura vital en el meu
univers creatiu. Una persona
fascinant que és capaç de
convertir en cançons les notes
de veu que li envio.

Sí?
Bé, jo sóc la que fa les cançons, la que toca la guitarra
i el piano i d'allà sorgeix tot,
però ella és la que fa els
arranjaments, sobretot a la
guitarra.
Et dediques a la música per
ella?
Segurament jo no estaria
aquí si no fos per ella i per
la música. De fet tots dos, el
meu pare i la meva mare son
músics. Però jo no he sentit
mai la pressió d'haver-me de
dedicar pel fet que ells ho
eren. Però també és innegable
que la seva influència està
allà. A casa, sí, tot era música.
La Sant Andreu Jazz Band
Sí, sóc fruit d'aquella pedrera,
que té les seves coses bones,
però també de dolentes. Amb
tot, amb aquella edat, estar
envoltada de tants nens de
tant talent és molt enriquidor.
En aquestes edats és molt
difícil trobar gent afí a tu que
gaudeixi amb les mateixes coses. Quan passa, és molt guai.
També ajuda a motivar-te.
Com?
Quan ets petita, si has de
tocar sola a casa, és molt
difícil trobar aquest punt de
motivació. Si comparteixes
l'experiència amb gent de la
teva edat, és molt més fàcil i
senzill. I sí a més tenen tant de
talent, millor, perquè voldràs
progressar per tocar com ells.
Crec quer aquesta és la millor
part d'aquest projecte i el motiu pel qual tanta gent sorgida

d'allà continua vinculada al
món de la música.
Seguiu en contacte?
Sí! No amb tothom, perquè
d'allà hem sortit molta gent,
però amb els més propers sí,
som molt col·legues.
El jazz et va trobar o el vas
trobar tu?
El culpable de la meva afició
pel jazz és el meu pare. Ma
mare ve del clàssic. El meu
pare, que també toca la trompeta, és un apassionat del
jazz. A casa era el que sonava
a tota hora. Aquesta va ser
la meva introducció al món
del jazz. Això i anar tocant en
combos ja des de ben petita.
Podríem dir que el jazz i jo ens
hem trobat mútuament.
Al disc hi ha jazz però també
molt més.
El disc s'ha allunyat molt del
jazz. Venint ma mare de la
música clàssica i jo del jazz,
hem trobat un punt en mig del
camí que sona a bossa nova, a
boleros, a música cubana, on
totes dues ens sentim a gust.
A tot això hem de sumar que
com explicava, ara hem inclòs
els meus temes que potser
tenen un punt més pop.
Òbviament, també t'estrenes
com a lletrista.
Això és el que em fa més
vergonya del món mundial.
És molt difícil escriure lletres.
Tampoc li dono massa voltes.
Sóc d'aquesta mena de gent
que quan m'hi poso, si em surt
perfecte, i si no, al calaix. Per a

CRÍTiCA
Sorgida de la Sant
Andreu Jazz Band,
pedrera on s'han
format alguns dels
més prometedors joves
músics del nostre jazz,
Rita Payés s'estrena
en solitari -Imagina
(Autoeditat, 2019)
el firmar a mitges amb
la seva mare,
la guitarrista clàssica
Elisabeth Roma- amb
Como la piel. Un treball
en què la trombonista
(aquí també cantant,
guitarrista i pianista)
parteix del jazz
per apropar-se al
bolero i la bossanova
filant una obra de
melodies càlides i
enlluernadores.

mi, indubtablement, és la part
més difícil de fer cançons.

bar. Porto quatre anys i estic
que ja no puc més.

Però la gaudeixes?
M'agrada però... Em costa
fer una cançó i que m'agradi
al cent per cent. La lletra és
la part que més s'allunya de
l'estrictament musical i a més,
és on més et despulles emotivament. No t'adones i en una
lletra ho acabes dient tot. I jo
sóc de les que es llença a la
piscina. M'agrada el moment
en què ensenyo per primera
vegada una cançó i veig la
reacció que genera. Potser
perquè sóc molt exigent i em
costa estar del tot satisfeta
amb el que faig.

Hi ha hagut cap moment
en què t'hagis cansat de la
música?
Hi ha moments de bajon,
sí, però mai fins al punt de
voler-ho enviar tot a la merda. El millor que té la música
és que te la pots prendre de
moltes maneres. I sí estic farta
de practicar amb el trombó,
puc agafar la guitarra o el
piano. I si no, escoltar un disc
o anar a veure un bolo. Hi ha
moltes formes de fer música o
gaudir-la.

De què parles?
Hi ha lletres de desamor. D'altres que son més alegres. Son
lletres molt personals, suposo,
però no hi ha un clar comú
denominador entre totes elles.

Quan compons, amb quin
instrument ho fas?
Normalment amb la guitarra
o el piano i cantant. Amb el
trombó, alguna vegada alguna
melodia, però poc. El trombó, el repte que té a l'hora de
compondre, és que no és un
instrument harmònic.

És aquesta insatisfacció la
que et fa seguir creant?
Suposo que és una mescla
de tot. Amb tot, per a mí la
música no és un sentiment
d'insatisfacció sinó una necessitat. És el meu dia a dia.
No faig una cançó cada dia,
però sí que estic en contacte
constant amb la música. No sé
viure sense ella.

I per què el trombó?
Quan era petita vaig veure
un nen tocant el trombó i em
vaig enamorar de l'instrument.
Recordo que era un nen pèlroig, portava un barret i em va
semblar superdivertit. Aquell
mateix dia li vaig dir als meus
pares que volia tocar aquell
mateix instrument.

Segueixes estudiant a l'ESMUC?
Segueixo estudiant, però
enguany ja acabo. Estic fent
Interpretació de trombó jazz i
em falten dos mesos per aca-

Parlàvem de la Sant Andreu
Jazz Band, però ara que ets a
l'ESMUC...
Déu n'hi do el talent que ha
sortit d'aquí. Som moltes. I ara
perquè tot està mig tancant,
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"

La música no és un
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sentiment d'insatisfacció
sinó una necessitat."
però podrien haver-hi cada dia
desenes de concerts a Barcelona, perquè hi ha un munt de
gent que toca i toca molt bé.
Novament, ho veig com una
motivació.
És el que més trobes a faltar?
Sí. Però sobretot el que trobo
a faltar és tocar tranquil·la,
amb la gent sense mascareta
i sense patir per si hi ha confinament comarcal, i poder fer
una birra amb la gent després
del bolo, que és el moment en
què passen coses màgiques.
Què és el més bonic que t'han
dit de la teva música en una
d'aquestes birres de després
d'un bolo.
M'han dit coses molt boniques. Moltes. Recordo que un
senyor em va dir que la seva
filla havia deixat d'escoltar el
"Despacito" gràcies a haver
descobert la meva música. Em
va fer molt feliç.
No t'agrada el reguetón?
No ho sé perquè no l'escolto.
Què escoltes?
Coses més semblants a les
que faig. Escolto molt jazz.
També música brasilera. I
boleros. I també alguna cosa
de clàssica. I en l'altre extrem
coses més pop.
C.Tangana va admetre que
vas ser una de les seves influències a l'hora de compondre
el seu tema "Comerte entera"
Va ser tot molt estrany.

Clica aquí i
escolta el disc

El coneixes?
No. Ens havíem de conèixer
però al final no va passar.
He d'admetre que va ser un
subidón. Soc trombonista de
jazz. Vinc d'un món, suposadament, molt llunyà al seu. Que
un personatge com ell s'interessi per mi encara em resulta
sorprenent.

MARCO
MEZQUiDA
Text: David Simón
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
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És una de les
grans institucions
del nostre jazz.
Una figura de
creativitat
extraordinària ja
sigui posant tot
el seu talent al
servei d'altres
artistes o al
capdavant del
seus projectes
personals.
Ens trobem amb
Marco Mezquida,
el nostre home
al piano.

Talismán, el teu últim disc,
és una simbiosi de tot el que
ets tu.
És un disc on la música popular, de la Mediterrània, té molta
importància. Vaig viure 18 anys
a Menorca i això té una influència important a la meva obra.
De la mateixa manera que també ho tenen les persones que
he anat coneixent al llarg del
temps, les ciutats en què he
viscut, les experiències vitals...

L'home
		al piano

Mireu aquí un
vídeo de Marco
Mezquida

Com influeix l'entorn en l'artista?
Si visqués al Bronx, Sud-àfrica
o a Tòquio, segur que la meva
música seria diferent. Vinc de
Menorca, una illa molt petita.
Tenia un professor que deia
que Menorca és una presó
meravellosa.
Una presó de la qual et vas
fugar.

Necessitava veure món, expandir els meus límits i obrir
fronteres.

però, sí que és un instrument
autosuficient. Tot ell és una
orquestra.

Eres molt petitó que vas
descobrir que t'apassionava
la música.
Amb tres o quatre anys ja vaig
saber que la música em corria
per les venes. Ja aleshores
cantava, feia ritmes... M'agradava la bateria i treure melodies amb el teclat. Vas ser a
partir dels 7 que vaig començar a estudiar. Però sempre, i
encara ara, per a mi la música
ha estat un joc.

Quina relació mantens amb el
piano?
Molt profunda. El piano per a
mi és un refugi. Un santuari.
Una manera de remoure'm i
crear.

El piano és l'instrument total?
És un instrument que demanda tècnica precisió rítmica i
control. És un instrument molt
complet, però de total no hi ha
cap o ho son tots. Pots veure
un concert només de saxo i
que resulti fascinant. El piano,

I amb la música jazz?
Vaig començar estudiant música clàssica. I paral·lelament
toca música popular, de pop i
de rock.
Es fonamental iniciar-se i
conèixer al música clàssica?
Fonamental no hi ha res.
Depèn de cadascú i del que
vulgui fer. Començar per la
música clàssica és un camí
molt orgànic. Però per ser
músic de jazz no cal començar per la clàssica. Ara, com

més coses posis a la maleta,
més recursos tindràs. Jo, el
jazz, el vaig descobrir amb 14
anys. En aquell moment vaig
al·lucinar amb Duke Ellington,
Ella Fitzgerald o Billie Hollyday. Després vaig descobrir
la bellesa de Bill Evans... Un
procés que va anar creixent,
que abraçava des de Santana,
Beatles, Queen, Pink Floyd,
passant per la bossa nova,
fins al jazz i la música clàssica.
Aquests han estat els teus
referents?
Aquest i noms con Keith Jarrett, Brad Mehldau, Bill Evans,
Chick Corea... Però també
el mestre Agustí Fernández,
Paco de Lucia o amics meus
com Chicuelo o Sílvia Pérez
Cruz o Alfonso de Vilallonga.
La llista és infinita i per a tots
els gustos. Sóc molt fan d'Elvis, de John Lennon, de Paul
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McCartey, Elton John. Música
popular a través de gent amb
alguna cosa única.
Tècnica o emoció?
La tècnica ha d'estar al servei
de la música i del que vulguis
expressar amb ella. Mompou
no va ser el músic més virtuós,
però ell ho va posar tot al servei de la música, aconseguint
grans composicions. Molta
tècnica sense emoció no té
cap mena d'interès. És una
cosa buida. No val res tenir
una gran tècnica si no tens
contingut.
Amb quina peça vas saber
que t'havies convertit en el
pianista que volies ser.
Totes tenen alguna cosa d'especial, ja siguin els "Preludis"
de Chopin o, del mateix compositor "Andante spianato et
grande polonaise brillante". El
porcés d'aprenentge és infinit.
Per què vas deixar Menorca
per venir a Barcelona?
Per entrar a l'ESMUC. Va ser
un moment fonamental en
la meva trajectòria. Va ser
aleshores que vaig sentir que
havia de fer música. Vaig arribar amb molta energia. Ara ja
fa 14 anys que estic a Barcelona i mai no he parat quiet.
He treballat amb moltíssims
músics diferents si he treballat en infinitat de projectes.
Tinc la sensació que si ets
de Barcelona, vius tot aquest
mateix procés de forma més
relaxada. Si vens de fora, com
és el meu cas, vas amb els
sentits en alerta.
A la sèrie de Netflix Pretend
It's a City, Fran Lebowitz diu
que a Nova York triomfen

els que no han nascut a la
ciutat justament per això. Els
naturals de Nova York ni ho
proven perquè saben que és
molt difícil, els de fora, en
canvi, com ho han deixat tot
enrere, s'hi llencen.
Et fa lluitar per les coses d'una
manera una mica diferent. Vas
amb el ganivet a les dents.
Lluites més. Has de competir
en el bon sentit de la paraula.
La competitivitat, ben entesa,
no ha de ser dolenta
En absolut. Es tracta de trobar
el teu espai. El fracàs és no
trobar-lo perquè no ho has
intentat. Una energia que vul
seguir explotant.
Com era l'escena jazzística a
Barcelona quan vas arribar?
Molt potent. I esperem que
torni a ressorgir. Amb l'herència del Tete, és la ciutat més
jazzística de tota la península. I continua havent-hi
un munt de músics amb un
nivell espectacular. Penso en
noms com Horacio Fumero,
Jorge Rossy... Representants
d'una generació que van crear
tota una escena de la qual
nosaltres, amics meus com
Raynald Colom, Giulia Valle,
Gorka Benítez o jo mateix, som
deixebles. Nom propis amb
segell propi i una manera molt
personal d'entendre la música.
Fem jazz, però d'una manera
molt sui generis.
Això també és Talisman, oi?
A Talismán vaig voler crear un
repertori que també sentissin
seu Martín Meléndez al cello
Aleix Tobias a la bateria. No he
escrit cançons de jazz pur perquè ells nmo vénen del jazz.
Vénen d'altres mons. No és un

"

La música
em fa
sentir viu.
M'ajuda a
comunicar-me
i a relacionarme millor
amb la vida"
Clica aquí i
escolta el disc

disc fet a mida, perquè penso
que en música tothom ha de
trobar i tenir el seu espai, però
sí pensant en ells.
De fet, la teva carrera és
inclassificable.
He enregistrat gairebé 50
discos com a sideman i una
vintena com a líder. I no, no
tots son discos de jazz. Cada
vegada que entro a l'estudi és
un nou repte.
La música et segueix sorprenent i emocionant?
I tant! Pau, potència, força...
Son paraules que em vénen al
cap per descriure les meves
emocions a l'escenari. El fet
és que normalment un músic
toca de cara i per al públic. Jo
toco de costat per als meus
músics, dels quals em retroalimento de la seva mirada somriure. La clau sobre l'escenari,
però, és la concentració. Vull
crear experiències especials.
Quer la gent torni a casa sentit
que després del concert les
coses son una mica millor.
Per què et dediques a la
música?
Primer i mes important, perquè ho necessito. La música
em fa sentir viu, M'ajuda a comunicar-me i a relacionar-me
millor amb la vida. És un lloc
sagrat. La música és el paler
de trobar-se i retrobar-se. I
si s'acaba convertint en una
professió, millor.
Tens cap plaer pecaminós?
No m'avergonyeixo de res del
que escolto. Tot és música i
tot m'agrada, No m'agraden
les etiquetes. M'agrada tot el
que tingui una qualitat i hagi
sortit del cor.

MARTíN
DíAZ
TOT AL NOU
L'escena jazzística
catalana és una
inesgotable font
de talent. Un dels
últims prodigis en
llicenciar-se és Martín
Díaz. Saxofonista de
tècnica i essència
exquisida, Indentities
és el seu disc de
reconegut i premiat
debut com a líder.

I res, que com qui no vol la
cosa, treus un disc, el teu primer treball com a líder, Identitties (Fresh Sound, 2020) i
et donen un premi Downbeat,
que és la revista de jazz més
prestigiosa del món!
Va ser pura casualitat. M'ho
van recomanar al conservatori d'Amsterdam, on visc i
estudio, que m'hi presentés.
De fet, encara no havia ni
publicat el disc.
Ara tot just farà un any.
Sí, el disc va sortir el novembre, però va ser a l'abril
del 2020, que vaig rebre la
notificació que havia guanyat
el premi. No sabia ni què havia
guanyat. Van ser els professors els que em van posar en
context. Després, per sort, van
venir més reconeixements.
Una passada si tenim en
compte que és el meu primer
disc com a líder.
A casa teva tothom es dedica
al mateix i no és pas la música, oi?.
No, la meva és una família de
psicoanalistes! Tots ho són:
els meus pares, la meva germana, el meu tiet...

"

De la suma de
moltes identitats
jazzístiques surt la meva
personalitat com a músic"

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Jaume Olsen
I tu com és que no vas fer de
psicoanalista?
Justament per això, per a
distanciar-me. Havia de canviar radicalment. Amb tot, ells
son molt melòmans i sempre
m'han ajudat. Amb el meu
pare, de petit, recordo escoltar
junts discos de Sonny Rollins.
Així es normal que acabessis
dedicant-te al jazz.
Vaig començar a estudiar música als 4 anys i el saxo als 5.
Un instrument, el saxo que em
va impactar molt ràpidament.
Em fascinava el color daurat,
la forma de l'instrument... No
sé exactament per què, però
sempre he tingut facilitat de la
música i de l'escola del poble
vaig passar al conservatori de
Granollers. Allà vaig conèixer
el Llibert Fortuny.
Un dels grans de veritat del
nostre jazz.
Va ser el meu profe durant sis
anys. Al conservatori, el primer
any s'estudia clàssica, ell va
ser, però, qui em va orientar
cap al jazz. Va tenir molta cura
de mi. Si estic aquí, en bona
part és gràcies a ell.
Què t'ha dit del disc?
Ara per ara res. Ell viu en el seu
món. A més, ara també s'ha
capficat a sac en el món del triatló. Ja sabrà que l'he publicat,
però l'escriuré per explicar-li.
Del Conservatori al Liceu i
d'allà a Amsterdam.
Hi estic fent el màster, a
Amsterdam. Em queda un any.
Ara la meva intenció és anar
a Estats Units. A Nova York.

Passar-m'hi un temps allà. És
el bressol del jazz. Hi he estat
un parell de cops. Un d'ells, va
ser un viatge estrictament musical. Vaig al·lucinar. Nova York
és una ciutat on la música no
s'acaba mai, cada dia hi havia
un concert d'un dels grans.
Sonny Rollins continua sent el
teu referent?
És un tòpic, però ara mateix
estic molt capficat en Charlie
Parker. Pot passar per altres
saxofonistes però al final
Parker sempre està allà i no
marxa. Amb ell, Sonny Rollins,
que era deixeble de Parker.
Més antics a ells, Lester
Young i Coleman Hawkins. I
posterior a tots ells, Coltrane.
M'hi estic capbussant en la
seva música.
Ara?
Coltrane el conec, evidentíssimament, l'he escoltat moltíssim. Però és un autor tan
extraordinari que s'ha de mirar
de manera molt individual. Si
et fiques en el seu món, t'hi
has de quedar molt de temps
per entendre'l en la seva màxima plenitud.
I de referents nostrats?
Perico Sambeat és una de les
meves grans inspiracions. No
l'he tingut mai de profe, cosa
que m'emprenya molt, però he
coincidit en algun bolo i alguna
jam amb ell.
El títol del disc, Identities
surt d'aquí, de tots aquests
referents?
Totalment. Jo no m'inspiro de
paisatges sinó d'altres mú-

sics. Jo m'inspiro en música.
Necessito veure què hi ha,
què s'ha fet i dibuixo la meva
interpretació. De la suma de
moltes identitats jazzístiques
surt la meva personalitat com
a músic.
Sou molts els músics joves
catalans de jazz que heu marxat a Amsterdam.
Alba Careta, Irene Reig, Lluc
Casares, Joan Casares... Tots
som allà. Hi ha més músics
de jazz catalans a Amsterdam
que holandesos. Però quan
tots marxem cap allà és per
alguna raó.
Quina?
Tenia molt clar que volia sortir
i Nova York era la primera opció, però econòmicament era
molt difícil. No sabia què esperar-me d'Amsterdam, però
m'he enamorat de la ciutat,
de la gent i de la seva escena
musical. Ara tinc clar que m'hi
passaré una temporada llarga.
Barcelona sempre ha sigut
una ciutat jazzística.
Hi ha escena, però no és Amsterdam. Amsterdam en canvi,
copia molt de Nova York, i Barcelona, gràcies al que fan gent
com Giulia Valle o Marco Mezquida, és molt més original.
I després, per sobre de tot
i tothom, la figura de Tete
Montoliu.
Crec que no som conscients
de la seva importància. Va tocar amb tothom. Tete Montoliu
va ser una figura admirada i
respectada per tot el món del
jazz.

Clica aquí i
escolta el disc
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Text: Carlos Pérez de Ziriza
Foto: Elena Silvestre

TOT AL NOU
És de Pedreguer, forma part del
trio Marala i abans ho va fer Xaluq,
i acaba de debutar al seu nom
amb el fantàstic Niño Reptil Ángel
(Hidden Track, 2021), una fascinant
i agosarada combinació de poesia,
folk tradicional i batec digital.
El debut del 2021? Podria ser.

Has viscut i estudiat a Barcelona des dels 17 anys, si
no m'equivoque. I ara vius de
nou a Pedreguer. En quina
mesura han influït en la teua
música dues localitats tan
diferents entre sí?
Sobretot, qui rega les meues
cançons i les transforma és la
gent amb la qual m'ajunte. A
Barcelona he conegut a molta
gent que fa música i en sap
molt. He aprés moltíssim d'ells
i elles, no només compartint
referents, sinó reflexionant
juntes: Perquè les lletres també condueixen a la música i
els pensaments són el germen
de les cançons. Al poble he
estat amb contacte amb molta
gent que no s'hi dedica a la
música i aquestes connexions
també reguen les meues cançons perquè a vegades estic
tan cegada per la música que
em costa reconéixer la bellesa
fora, i les gents del poble en
saben molt de camp, de muntanya, de mar, de senzilleses,
d'humilitat, de germanor... No
una germanor treballada sinó
genuïna. Jo sóc una persona
molt solitària, gaudesca molt
d'estar sola i les ciutats són
un agobio per mi, les habite

perquè he de caminar-les i
viure-les per la meua feina,
però si fos per mi, em quedaria sempre on hi és la calma.
Et vas graduar en la ESMUC,
en l'especialitat de guitarra
clàssica. M'agradaria saber
com era la teua formació allà.
Perquè si alguna cosa transmet es teu disc és llibertat,
imaginació per a provar coses, i no sé si la docència en
les escoles de música (generalment) fomenta eixe enfocament, eixe desafiament a
les ortodòxies.
Els conservatoris fomenten
frustració i competitivitat en
general, et fan créixer dins
d'una autoexigència tòxica que
et limita i et fa donar-te cops
contra una paret, jo he patit
molt i he tingut moltes voltes
ganes de fugir i deixar-me
la música. T'has de treballar
molt per no acabar desfet i tot
el meu entorn ha patit coses
similars als conservatoris on
hem estudiat, però en general no ens penedim d'haver
anat i ho tornaríem a fer: ara
bé, amb les coses més clares
per posar límits i garbellar el
que ens fa bé i el que no amb

més consciència. Jo no em
penedisc tampoc d'haver anat
perquè he trobat allà molta
gent amb qui he tocat i he
compartit i m'he emborratxat
i tot eixe flux és necessari per
a adonar-te de qui vols ser a
nivell personal i professional.
He trobat professors que han
estat referents i que he seguit
de manera quasi devota els
seus consells, tot això ha estat
palanca per a arribar on sóc
i em sent ben agraïda d'haver-ho viscut. Aquesta llibertat
i soltesa per provar coses i
experimentar, de fet, podríem
dir que ve d'un exercici personal de fugida d'aquelles coses
que m'han apressat, que
en són moltes, no només el
conservatori (ser dóna música,
per exemple, està plena de
cadenes) i al final, et forces a
ser un poc rebel, dins els marges de la teua comoditat, per
defensar el que tu sempre has
volgut fer amb més seguretat.
Com i per què sents la necessitat, després de Xaluq
i Marala, d'editar un disc en
solitari?
Aquesta necessitat sempre sol
estar als músics i músiques

que ens agrada tocar i som de
pasta creativa, tocar i crear
per a altres és gustós però et
limita a l'hora d'expressar-te
perquè ha de passar per més
filtres allò que esteu esculpint.
Mai serà exactament com tu
tenies al cap perquè no ho
decideixes tot tu. Quan fem
projectes en solitari és perquè
volem experimentar fins on
podem arribar i què podem fer
quan creem sense cap filtre
més que el nostre criteri, i això
fa un vertigen gegant, però
alhora és un repte que cal
assumir per descobrir-se.
Senties cap por o inseguretat?
I tant! Estic sola i despullada
mostrant-me tota jo! És molt
més dur que estar acompanyada, però cada vegada en
tinc menys perquè al final te'n
adones que no és per a tant.
Ara mateix estàs tocant també amb Marala, col·laborant
amb Pep Gimeno Botifarra...
es pot viure de la música ací?
Vull dir, tú ho fas?
Jo visc de la música, però de
manera molt precària, estic
en dotze projectes diferents

Clica aquí i
escolta el disc
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"
per poder fer-ho, i així i tot
no guanye ni per a estalviar i
comprar-me un ordinador en
condicions. On s'ha vist que
compres una poma i la pagues
al cap de tres mesos? Doncs
això passa amb la música:
fem un bolo i no ens el paguen fins 3 mesos després, i
a vegades més, i això és una
regla que està acceptada per
tothom com si fora la cosa
més normal del món. És un
desastre, si cobrara 10 euros
l'hora seria rica. Faig grapats i
grapats d'hores cada dia que
ningú em paga perquè no es
comptabilitzen com a hores de
feina. Imagina't la de feina que
fem els músics i artistes en
general de taula i telèfon que a
vegades se'ns oblida que som
músics, a mi em costa moltíssim trobar hores per estudiar
el meu instrument: cada bolo,
cada tema que es treu, cada
pas que es dóna porta una
barbaritat de feina darrere i
no donem abaste! Dormir fora
de casa, exposar-se, haver de
regar les xarxes religiosament
per a alimentar-les sabent que
són un mecanisme supercapitalista i destructiu... Infants:

A Niño Reptil Ángel
estic sola i despullada
mostrant-me tota jo"

fer música no és tan divertit
com vos expliquen! És pegar-se bacs cada dos per tres,
però eh! Mai canviem de camí
els artistes, ens agrada tant
que ahí estem, pel camí pedregós tota la vida, caient mil
vegades, té quelcom addictiu,
supose, no sé...
Quina és la música tradicional
o folk que escoltes habitualment? Cap referent?
He escoltat molta música
tradicional, però ara no l'escolte tant. He escoltat molts
arxius de música tradicional
de la península: la fonoteca de
materials del País Valencià, la
fundació Joaquin Díaz, APOI
(arxiu de música gallega)... he
escoltat molta música grega,
turca, kurda, a l'Efrén Lopez,
la Savina Yannatou, la Aynur
Dogan, Katherina Papadopoulo... ara escolte a la Sevdaliza,
la FKA twigs, Oneohtrix Point
Never, Oklou, James Blake...
escolte també al Nick Drake,
Piers Fascini, José Gonzalez,
Sílvia Perez Cruz, i també als
meus amics i amigues amb
projectes interessantíssims i
inspiradors!

I discos contemporanis que
t'hagen captivat?
Galore (2020) d'Oklou i
Shabrang (2020) de Sevdaliza.
Per què un títol com Niño reptil ángel? En què es basa?
Niño Reptil Ángel és el títol
de l'últim tema del disc, parla
d'un nen que naix abans
d'hora, deformat i sense vida
i es converteix amb àngel.
Ascendeix fins a la lluna i des
d'allà ens protegeix i cuida. És
una història inventada, la vaig
compondre un dia que estava
estirada a la gespa i sentia
les granotes cantar i mirava
el cel. L'imaginari aquàtic i
monstruós m'agrada estèticament i el nom recollia molts
conceptes i símbols: el niño
i reptil són allò més terrenal
i instintiu, i l'àngel allò més
espiritual, eteri, platònic,
misteriós... La mort i renàixer
transformat, a vegades patim
morts petites dins nostre i
són necessàries per a transformar-nos i viure més tranquil·les amb nosaltres mateixa... volia tractar de manera
poètica i amb intenció dolça i
bella tot això.

Es parla molt els últims mesos de Maria Arnal i Marcel
Bagés, Tarta Relena, Rodrigo
Cuevas, Baiuca, Califato 3/4...
Creus que hi ha els últims
temps un interés creixent,
en ascens, des de qualsevol
cantó de l'estat, per fusionar
música d'arrels amb arranjaments i produccions contemporànies i fins i tot electròniques?
I tant! Crec que hi ha un interés amb rescatar tota aquesta
música perquè ens fa sentir
part d'alguna cosa. Ara mateix
estem tan desarrelades que
qualsevol cosa que ens torne
a casa i ens faça sentir que
som algú, ens aferrem a ella.
La música tradicional a mi
m'ho fa, m'arrela i em torna
a algun lloc del qual em sent
que forme part, m'acull, i alhora es presta molt a transformar-la per crear coses noves,
és una manera d'adaptar-la a
l'escenari.
Com ho portaràs al directe, si
és que és el cas?
Faré un directe ben potent
que espere que vulgueu vindre
a descobrir!

30 raons
de pes
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El 3 d'abril de 1991, els gironins Umpah-pah publicaven
el seu primer disc, Raons de pes (Salseta Discos), obra
capital de la generació del rock català. Recuperem el
capítol que al llibre Tocats de l'ala li van dedicar al treball
de debut de la banda de culte liderada per Adrià Puntí.
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ELS EFECTES
DELS ROSTOLLS
DE L’ANGELINA
Tota escena necessita una banda de culte. La del rock català va
ser Umpah-Pah. Els gironins van saber conquerir el públic amb
una proposta que sonava totalment singular i diferent de la resta,
virtuts a les quals calia sumar el magnetisme d’una figura tan
genial com la del seu cantant, Adrià Puntí.

Intervenen:
ADRIÀ PUNTÍ (CANTANT D’UMPAH-PAH),
PAU MARQUÈS (GUITARRISTA D’UMPAH-PAH),
MARC MARQUÈS (BATERIA D’UMPAH-PAH),
JOAN SOLÀ-MORALES (BAIXISTA D’UMPAH-PAH),
SALVADOR ESCRIBÀ (SALSETA DISCOS)

ADRIÀ PUNTÍ: Em dic Josep, però estava en un moment baix
d’ànims i per animar-me em vaig regalar el nom d’Adrià, perquè la
primera noia que em va dir que sí em va dir que li agradava més el
nom d’Adrià que el de Josep. Quan era petit no comprava discos
perquè no tenia cèntims [riu]. Abans hi havia com una mena de
blocs on es guardaven els singles de vinil de 45 rpm. Eren unes
fundes on n’hi cabien un munt. Recordo que el meu cunyat, quan
encara no era el meu cunyat sinó un xavalot que feia la mili, em va
portar un d’aquells blocs amb un piló de singles dels Beatles, els
Rolling Stones i els Doors, que eren un dels meus favorits. De ben
petit que ja em sabia la història d’en Jim. Tot i que això que morís
tan jove no em va agradar tant...

Text: Oriol Rodríguez
Fotos: Jordi Vidal

PAU MARQUÈS: Els pares ja escoltaven música, i a casa teníem
una bona col·lecció de discos. Recordo que de petit m’agradava
especialment el single de Guillem D’Efak "Adéu, Andreu" [Orlador,
1967]. Em fotia molta gràcia. Però el meu primer disc, que ara no
sé si me’l vaig comprar o d’on coi el vaig treure, va ser el single
de la cançó de la sèrie Sandokan [riu]. Més endavant, vaig comprar-me un caixa amb diversos discos dels Rolling Stones, que
em van marcar moltíssim al principi. I quan vaig començar a currar, que va ser ben aviat, era cobrar la setmanada el divendres per
la tarda i sortir disparat a comprar discos. Eren uns anys en què
estava descobrint la música, i tan aviat podia escoltar Roberto
Carlos com Gary Moore. Durant una època, al principi de començar a tocar, vaig escoltar molt Elvis Presley, Otis Redding i Janis
Joplin, que és una de les meves grans heroïnes. A tots aquests
després hi sumaria noms com Van Morrison i Tom Waits.
MARC MARQUÈS: Recordo perfectament quin va ser el meu pri-

mer disc: Made in Japan, de Deep Purple [Purple Records, 1972],
un disc doble en directe en vinil. Encara el tinc i encara l’escolto.
JOAN SOLÀ-MORALES: Even in the Quietest Moments... [A&M,
1977], de Supertramp, va ser el disc que va inaugurar la meva
col·lecció. Vaig descobrir la música pel meu germà gran. Els pares escoltaven música clàssica, però ell escoltava jazz i em va
encomanar l’amor per aquest tipus de música. També escoltàvem
coses de rock simfònic, com Pink Floyd, Jethro Tull...
ADRIÀ PUNTÍ: Sempre hi ha hagut un piano, a casa. El pare tocava
d’oïda. La mare sabia solfa i també el tocava molt bé. La meva
germana ja el tocava als 4 anys, i als 15 ja havia acabat la carrera
de piano. A mi, però, no em van obligar mai a res. Però és que si
m’hi haguessin obligat, ho hagués enviat a pastar. No es tracta de
portar la contrària, sinó de ser coherent amb allò que tens ganes
de fer. Si tinc ganes de seure, sec, i si tinc ganes de tocar el piano,
el tocaré. Tot i això, de vegades la vida t’obliga a fer coses que no
tens cap ganes de fer.
MARC MARQUÈS: A casa, el meu pare tocava una mica la guitarra, però abans que nosaltres no hi havia hagut cap músic. Jo
m’hi vaig enganxar pel meu germà. Tots dos, en Pau i jo, vam començar estudiant guitarra al conservatori, però ràpidament me’n
vaig cansar i em vaig passar a la bateria amb un profe particular.
En Pau feia vuitè d’EGB i va muntar un grupet amb els amics del
Bruguera, el col·le públic on anàvem. Jo coneixia el bateria, Dani
Pujol, que, durant el boom del rock català, va tocar en un grup que
es deia 972 i que, curiosament,molts anys després seria el bateria
d’Adrià Puntí. Però aleshores tocava amb el pimeríssim grup del
meu germà Pau. Eren uns marrecs, però els van convidar a tocar
en la inauguració d’una plaça de Girona. Vaig anar a veure com ho
muntaven tot plegat i em vaig quedar pilladíssim amb la bateria.
Aquell dia vaig tenir clar quin instrument volia tocar.
JOAN SOLÀ-MORALES: De petit tocava la guitarra, però me’n vaig
avorrir i vaig deixar la música. Temps després, per un parell de
rebots, a través d’un amic d’un amic em van oferir un baix i me’l
vaig comprar. M’hi vaig quedar enganxat al moment.
PAU MARQUÈS: Era l’any 1986, encara érem a l’institut i vam formar el nostre primer grup, Swing Sec, on també tocaven el meu
germà Marc, Jep Prades i Jordi Bonet, que més endavant van ser
el cantant i guitarrista, i el baixista de Sui Generis. També tocava
el saxo Carles Alabern, que amb el temps seria el primer mànager d’Umpah-Pah. Teníem un referent molt proper que eren els
Copacabana, la banda de Josep Thió abans de Sopa de Cabra.
Ells eren tres o quatre anys més grans que nosaltres. Com que
feien concerts i tenien cançons molt xules, es van convertir en
una mena d’ídols locals.
MARC MARQUÈS: A Girona ens coneixíem tots. Era una ciutat petita amb només un parell d’instituts, el Santiago Sobrequés i el
Vicens Vives, que és on anàvem nosaltres i d’on van sortir els
Copacabana. Allà vam formar Swing Sec, que era una mescla del
que acabaria sent Umpah-Pah i Sui Generis. Quan vam començar
a sortir també ens deixàvem caure per llocs com el Freaks o el
Salsicha, els bars del carrer Nou del Teatre, el carrer dels Torrats.
Allà era on passava tot i on era tothom. Coincidíem amb els de
Sopa, que eren bastant més grans que nosaltres. Amb en Ninyín
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ens portàvem deu anys i amb la resta dels Sopa, cinc. Aleshores
eren els nostres ídols.
PAU MARQUÈS: Amb Swing Sec ja vam fer uns quants concerts,
fins que ho vam deixar córrer. Poc després ens vam retrobar a
la Mammi Oplins Band. Érem els mateixos, però ara amb Joan
Solà-Morales ocupant el lloc de Jordi Bonet com a baixista, Francesc Terrades com a teclista i el Pato, la veu. Aquest seria l’embrió d’Umpah-Pah.
JOAN SOLÀ-MORALES: En aquell moment, una mica abans que
hi hagués tot el boom de Sopa de Cabra, començava a haver-hi
certa efervescència musical a Girona i rodalia. Tot era molt local,
però. Si volíem veure grans concerts, havíem d’agafar el cotxe i
anar cap al Palau d’Esports de Barcelona. Vam baixar un munt de
vegades a veure gent com Neil Young, John Mayall o Joe Cocker,
que va actuar al Velòdrom.
ADRIÀ PUNTÍ: El meu primer grup va ser The Felaction on the
Rocks Band Bang Bang. Després amb Lucas Sanmiguel vam formar Gnossiennes et Gymnopédies, un nom inspirat en Erik Satie. I
posteriorment vaig estar tocant amb Eduard Canimas. Actuàvem
en bars de Girona fent versions de gent com Sisa, Riba, Doors,
Bowie i Lou Reed. Ens ho vam passar molt bé i amb això vaig començar a guanyar les primeres garrofes. Aleshores a Girona hi havia molta moguda musical, però com que soc un cul d’en Jaumet,
com que era jove i volia mirar als ulls el lleó vaig marxar a viure
a Barcelona. Vaig baixar a estudiar a l’Institut del Teatre, però el
segon dia hi vaig deixar d’anar [riu]. Allà vaig coincidir amb Gerard
Quintana, que hi va anar un any abans que jo, però ell al Col·legi
de Teatre, perquè no el van agafar a l’Institut. També vaig coincidir
amb Carles Sabater, que anava dos o tres cursos davant meu. En
Carles era boníssim. I en Gerard, també. A Barcelona m’ho vaig
passar molt bé, però també molt malament. No m’hi vaig acostumar. No m’agradava. No la suporto, Barcelona. Quan vaig tornar a
Girona em vaig dir que havia d’anar a totes. Va ser aleshores quan
vaig entrar a Umpah-Pah.
PAU MARQUÈS: L’Adrià rondava per Girona. En aquella època estava amb Eduard Canimas. D’alguna manera, ens havíem d’acabar
trobant per força.
JOAN SOLÀ-MORALES: Umpah-Pah neix de la unió d’en Pau i
l’Adrià, que van començar a trobar-se i a parlar de la possibilitat
de fer alguna cosa plegats. En Pau em va dir d’unir-me a ells, i
després se’ns hi van sumar Francesc Terrades, el teclista, que tenia una formació més clàssica i havia estat tocant en orquestres,
i el guitarrista Jordi Gimbernat, que venia de tocar en un grup que
es deia Suburbi. Al principi teníem un bateria que es deia Sebas.
MARC MARQUÈS: Quan es va formar Umpah-Pah jo era a Sui Generis, i per tant no vaig formar part de la primeríssima formació:
m’hi vaig unir uns quants mesos després que comencessin a tocar. Al principi vaig compaginar els dos grups, Sui Generis i Umpah-Pah, però era massa tute i em vaig haver de decidir per un
dels grups. Em vaig quedar a Umpah-Pah. Tomahawk, la maqueta,
ja la vaig gravar jo.
PAU MARQUÈS: Abans de gravar la maqueta ens vam presentar
a un concurs de bandes noves que organitzava la Shock, una sala
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de Girona que ja no existeix i que, de fet, va durar ben poc. No recordo quants grups érem, però vam guanyar. El premi eren quartos per comprar material de música, i ens vam agafar un equip de
veus.
MARC MAQUÈS: Amb Swing Sec ja havíem gravat un parell de temes en un estudi de gravació de Manresa gràcies a un premi que
havíem guanyat en un concurs de bandes de Banyoles. Era l’any
1985 o 1986 i aquella va ser la primera vegada que el meu germà
i jo vam trepitjar un estudi.
PAU MARQUÈS: La primera maqueta ens la va pagar el nostre
mànager, Carles Alabern, que havia tocat el saxo amb nosaltres
a Swing Sec. Ens va avançar els diners i després nosaltres els hi
vam anar tornant. A en Carles el reconeixereu perquè surt al vídeo de "La cachimba i "Els rostolls d’Angelina"". És el que vesteix
una americana de lleopard. La maqueta la vam anar a gravar a un
estudi de Barcelona que era per la zona de la Meridiana, prop del
canòdrom. Va ser tota una experiència.
MARC MARQUÈS: Amb la maqueta ja vam començar a fer molt
de soroll per Girona i rodalia. Actuàvem molt, i alguns concerts
van ser molt emblemàtics. D’aquella època n’hi ha un de mític en
què l’Adrià va arribar molt tard. Ja començava a fer de les seves.
Va ser una mena de Woodstock amb tots els grups de Girona:
Sopa de Cabra, Eduard Canimas, nosaltres... Va ser un bolo per
protestar contra les obres de la variant que s’estava fent i que
es carregava tot un tros de muntanya molt maco de Sant Daniel.
JOAN SOLÀ-MORALES: Al principi era per anar fent, per tocar
amb els col·legues. En cap moment em vaig plantejar el grup
d’una manera professional ni em vaig imaginar que les coses ens
podrien anar tan bé com ens van anar.
PAU MARQUÈS: Nosaltres anàvem un any rere els Sopa. Ells anaven obrint camí, i nosaltres, més o menys un any després, seguíem la seva senda. Per dir-ho així, ens vam aprofitar diverses
vegades de les seves vivències i experiències.
MARC MARQUÈS: En aquella època hi havia molta relació amb
els Sopa. De fet, jo era el cunyat d’en Ninyín, ja que estava sortint
amb la seva germana. Ens van demanar que els féssim de teloners en el concert de presentació del seu segon disc, La roda, a
les Casernes de Girona. La gent de Salseta ja ens coneixia, perquè
els Sopa els havien passat una còpia de la nostra maqueta i els
havia agradat. Els vam acabar de convèncer quan ens van veure
en directe. Com aquell qui diu, aquell mateix dia ens van fitxar.
SALVADOR ESCRIBÀ: Eren un grup molt diferent de la resta, i amb
un creador increïble al capdavant com era Adrià Puntí. Eren molt,
molt originals.
JOAN SOLÀ-MORALES: Salseta va apostar per nosaltres des del
primer moment i no vam haver de pagar-nos la producció de Raons de pes [Salseta Discos, 1991]. I és que trenta anys enrere
gravar un disc era poc menys que un privilegi.
PAU MARQUÈS: Vam anar a gravar el primer disc als Aurha, els
estudis que d’Esplugues de Llobregat per on van passar tots els
grups d’aquella època. I com tots els grups d’aquella època, el
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disc el va produir Marc Grau. Tinc el record que érem molt joves i
no teníem ni idea de com anaven les coses en un estudi. Però, tot
i la inexperiència, trobo que ens va quedar un disc força ben parit.
JOAN SOLÀ-MORALES: A Raons de pes vam anar per feina per
poder aprofitar-ho tot al màxim, especialment la base rítmica, i
per poder experimentar una miquetona amb els detalls. El portàvem molt treballat del local quan vam entrar a l’estudi.
ADRIÀ PUNTÍ: Recordo que ja en el primer disc van cridar molt
l’atenció les meves lletres. Tot sovint s’ha parlat de l’ús que feia
de l’idioma com un dels trets característics d’Umpah-Pah i de la
meva carrera en solitari, però no era res forçat. Escrivia de la mateixa manera que parlàvem a casa, tot i que intentant harmonitzar
la lletra amb la melodia.
PAU MARQUÈS: Gràcies a les ajudes que hi havia per gravar videoclips, vam marxar a Jamaica a rodar el de "La cachimba i "Els
rostolls d’Angelina" " i, no ho negaré, ens ho vam passar molt bé.
La veritat és que, més que pencar, vam fer els turistes.
JOAN SOLÀ-MORALES: No ens paràvem a pensar gaire les coses,
simplement anàvem fent, però esclar, poder anar a Jamaica a
gravar un vídeo va ser al·lucinant. Feia res érem un grup de Girona
que no coneixia ningú i de sobte érem en un paradís com aquell.
Amb tot, també érem conscients que no ens podíem penjar i havíem de fer alguna cosa amb cara i ulls per poder ensenyar quan
tornéssim. Tot plegat, molt intents.
PAU MARQUÈS: Vam tenir més cançons que van funcionar, però
"La cachimba i "Els rostolls d’Angelina"" es va convertir en el nostre tema més conegut, potser també pel vídeo. Hi ha grups als
quals, quan els passa això, acaben renegant d’aquella cançó. No
va ser el nostre cas. Sempre vam ser conscients que era un dels
temes que la gent volia escoltar als concerts i la tocàvem sense
cap problema. I aquell any vam tocar moltíssim. Un dels concerts
que més recordo d’aquella gira va ser el que vam fer a Barcelona
per les festes de la Mercè al Sot del Migdia. Vam compartir cartell
amb Antonio Vega i els Blues Brothers, i allò estava a vessar: hi
havia milers i milers de persones.
MARC MARQUÈS: No sé per què, però recordo que en aquell concert al Sot del Migdia, entre una actuació i una altra, a les pantalles gegants van projectar el vídeo de "La cachimba". Va ser la
presentació, la primera vegada que es podia veure. Això ens va
obrir les portes a tocar més a Barcelona i la resta de Catalunya.
I encara va anar a més amb el següent àlbum, Bamboo Avenue
[Salseta Discos, 1992].

premta, tenia nocions de maquetació i em vaig encarregar jo del
disseny d’aquest diari, que tenia de tot: secció de noticies, mots
encreuats, horòscop... Ens vam inspirar en el disseny del Thick as
a Brick [Chrysalis, 1972] de Jethro Tull. També va ser com un petit
homenatge al format, ja que va anar de poc que la discogràfica
no el publicava en vinil. Conscients que segurament seria l’última
vegada que publicaríem un vinil, vam voler fer alguna cosa especial. De tant en tant encara m’ho miro, i la veritat és que té la seva
gràcia. Això sí, va ser una feinada.
MARC MARQUÈS: En aquella època tothom ens deia que érem
diferents de tota la resta del rock català i, d’alguna manera, nosaltres ens ho crèiem. Per començar, teníem un frontman, amb
tot el seu aspecte androgin de l’escola Bowie, que sortia dels estàndards. Els Sopa eren els nostres Stones; Sangtraït, la primera
banda de heavy en català, i Sau feien un pop més suau i comercial. I nosaltres? A vegades ens sorpreníem fins i tot a nosaltres
mateixos. Escoltàvem molt bandes com The Waterboys, Van Morrison, Lou Reed i David Bowie; grans noms del hard-rock com Led
Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, i referents de casa com Sisa i Riba.
De la mescla de tot allò va sortir el so d’Umpah- Pah.
SALVADOR ESCRIBÀ: No van ser mai tan comercials com Sopa
de Cabra, però artísticament i creativament eren impressionants.
No van vendre tant, però van convertir-se en un grup de culte, una
figura que també és molt important per acabar de consolidar una
escena musical pròpia.
JOAN SOLÀ-MORALES: En aquells anys el rock català tot just
passava pels seus anys de més efervescència. Érem conscients
que estàvem vivint un fet excepcional, que formàvem part de tot
un esclat de bandes. El que no sabíem era quant temps podia
durar, tot allò. Era una barbaritat la quantitat de concerts que es
van arribar a organitzar en aquella època per tot el país. I en tots
sempre coincidíem amb una o dues bandes més de l’escena del
rock català. El més impactant, però, és com a tot arreu sempre hi
havia una gentada. En un sentit positiu, allò era desproporcionat.
ADRIÀ PUNTÍ: Tota la vida hi ha hagut escenes i esclats generacionals de grups. Nosaltres no vam ser cap excepció ni vam fer res
excepcional, i això no vol dir que no m’agradessin els meus coetanis. Tota la vida que he estat molt sopero, per exemple: m’agraden
molt, Sopa de Cabra. De fet, ja m’agradaven molt Copacabana, als
quals havia anat a veure en diversos concerts.
PAU MARQUÈS: Al principi no n’érem conscients, però sí, hi havia
tot un esclat de bandes del qual vam formar part. I no, no ens molestava que ens fiquessin dins del rock català, perquè fèiem rock
i érem catalans.

PAU MARQUÈS: Musicalment, Bamboo Avenue és un disc més
ambiciós que el primer. Vulguis o no vulguis has d’anar evolucionant.
MARC MARQUÈS: Trobo que és el nostre disc més creatiu. Va ser
un disc diferent, perquè ja ens ho crèiem. De fet, encara ara en
Puntí fa molts temes d’aquell disc en el seus concerts en solitari.
PAU MARQUÈS: Més enllà de les cançons, del Bamboo Avenue
també vam acabar molt satisfets amb el disseny, sobretot del diari que hi vam incloure a l’interior. Com que a casa teníem una im-

Clica aquí i
escolta el disc
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Aiala
17 d’abril de 2021
La Nau, BCN

Aiala
Foto: Xavi Torres-Bacchetta

A la presentació del seu segon disc,
2021: an Earth Oddity (New Beats 2021),
a Barcelona, Aiala ens mostra la seva
gran força als escenaris, amb la seva
impressionant i formidable veu de negra
que ha ressonat per tota la sala de La
Nau. Com ella diu, l'edat no importa,
però amb la seva joventut, domina
l'escenari com si portés una llarga vida
fent-ho, fins i tot, cercant la complicitat i el moment per regalar, amb la
seva mirada i posició, una fotografia als
esforçats professionals que volen captar
aquella instantània. A part del nou disc,
també ha fet versions de cançons del
seu primer disc Nothing less than art
(Kasba Music 2019) amb el seu nou toc
musical, i també ha comptat amb la
presència de col·laboracions especials
d'Oldwin, amb el tema Give me del nou
disc, i de Stephane Laidet, que ens ha
regalat la seva espectacular harmònica
en dos temes. Llàstima que haguem
d'estar asseguts, separats, sense poder
retornar l'energia i el foc que emet des
de l'escenari, i encara menys amb una
cervesa a la mà, que ja seria la perfecció. Esperem que ben aviat pugui ser
amb tot això, però la màgia de la barreja
de tots els estils de la música negra amb
el distintiu de la marca Aiala, fa que segueixis mentalment en el concert hores
després. Apreneu, lluiteu i quedeu-vos
amb el seu nom. Arribarà lluny.
Joan Vendrell Gannau
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Saïm
9 d’abril 2021
La Nau, Barcelona
Saïm hauria de sonar a tots els col·les cada matí a les 9
amb totes les criatures quadrant-se al patí com si les seves
cançons fossin himnes nacionals. Els mallorquins no és que
siguin bons, son boníssims. Posthardcore d'alta graduació
de l'escola de Jawbox, Jawbreaker o referents més propers
com les llegendes locals del gènere Aina, hem hagut d'esperar quatre llarguíssims per gaudir del relleu del seu brutal
àlbum de debut Accidents (Bubota, 2017). Fràgil igual sino
millora aquell. Dos àlbum que en la seva versió en directe,
tal com van demostrar Joan Roig i companyia prenen la
seva versió més flamígera i demolidora. Bibiana Cabot

Joan Miquel Oliver
Foto: Eric Altimis

Joan Miquel Oliver
8 d’abril 2021
Sala Barts, Barcelona

Joan Miquel Oliver
Foto: Eric Altimis

Surfistes en càmera lenta (2005)
va quedar tapat pel moment àlgid
d’Antònia Font. El debut de Joan
Miquel Oliver va amagar-se rere "Wa
Yeah" (Batiscafo Katiuscas, 2006).
Certament, una gira commemorativa
acostuma a ser un pou de nostàlgia
buit o, encara pitjor, una mera estratègia comercial. Però no va ser el cas:
el quinzè aniversari del disc va fer les
paus amb el passat. Va fer créixer el
producte. Joan Miquel Oliver, Jaume
Manresa i Charlie Oliver van transformar el naïf Surfistes en càmera lenta
en un món d’avantguarda: "Emerson
Fitipaldi" va créixer cap al rock i "Foto"
va apropar-se al synth. Surfistes en
càmera lenta va navegar entre Pascal
Comelade i Orchestra Fireluche. El
bolo va acabar amb els –moltíssims
i celebrats– clàssics del mallorquí.
Yeray S. Iborra

Saïm
Foto: Eric Altimis

Saïm
Foto: Eric Altimis

31 Fam
17 d’abril 2021
Sala Barts, Barcelona

31 Fam
Foto: Nil Ventura

La 31 Fam havien de tenir la seva gran nit
tot just fa un any quan havien d'actuar a la
sala Razzmatazz amb totes les entrades
venudes. El seu concert va ser l'últim que
es va cancel·lar abans de confinar-nos per
culpa d'aquesta puta pandèmia que encara
no ens ha permés retrobar-nos amb l'antiga normalitat i la seva llibertat. 12 mesos
més tard, la clica de Sabadell no només ha
publicat un nou disc, Jetlag (Delirics, 2021)
sinó que finalment va poder experimentar
el seu gran moment a la capital amb una
doble cita a la Barts, una vegada més amb
tot el paper venut. Fans entregadíssims
des del primer beat i hits de trap nostrat
ressonant per tot Poble Sec. Ho petaran
molt fort. Oriol Rodríguez
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MANEL
Text: Yeray S. Iborra
Foto: Arxiu Manel
Sembla un mal presagi. Tot i ser un elogi, espanta: sona fotut
això de dir que un grup es troba en el zenit de la seva carrera.
Però és difícil catalogar l’avenç discogràfic de Manel d’una
altra forma. Per la bona gent (2019) va entrar al top tres de
la seva discografia; si en deixem fora el ja clàssic debut –una
altra lliga– Els millors professors europeus (2008).
El disc es mostrava desacomplexat, rematadament pop,
amb ganes de jugar. S’hi escoltaven des dels Talking Heads
fins a James Blake. Fins i tot una cumbia-maneliana. I, és
clar, l’exitosa fórmula de samplejos hereva de l’R'n'B americà.
Kanye West a la catalana.
El seu darrer EP segueix aquesta forma llibertària d’entendre el so: els sintes són aliats ("Tipus suite"), la banda sonora
–selvàtica– a la manera de Phil Collins ("La Jungla") també, i
encara més ho és l’AOR, saxo inclòs, de l’"Amant malalta". Manel estan de dolç. Componen per a la revetlla. I confien en el
que fan: "Tipus suite" va anar directa als bisos en el concert a
La Monumental. No sempre és dolent ser al cim. Per a Manel,
aquest és un altiplà sense amenaça de precipicis.
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Jetlag
31 FAM
Delírics
2021
[Trap Street Nois]

DISCÒPOLIS

Marc Ferrer

Keep the
Lights Off

BACON RADARS
Autoeditat
2021
[Es garatge]

Arriba el primer llarga durada de Bacon Radars... i ja
era hora! 9 temes que treuen
fum a qualsevol amplificador
i trenquen cordes a qualsevol guitarra que sigui amiga
de la distorsió i el soroll. I és
que aquesta banda menorquina-barcelonina, o millor ho
deixem en transmediterrània,
res a veure tenen amb els sons
pausats de l'illa. Ells són molt
més del club Ty Segall que
de, segurament, Joan Miquel
Oliver... 9 temes que exploren,
les (noves) relacions sentimentals. Això si, intenses, volàtils i amb volum (alt). Cal
destacar, el single "Troublemaker" i la línia de baix de
"Blurry Odds", pur magnetisme. Les llums no s'han d'encendre mai mentre duri aquest
"Keep the lights off, el garatge està més viu que mai!
Laura Peña

Neos Kosmos

L'amant malalta

EVRIPIDIS AND
HIS TRAGEDIES

Ceràmiques Guzmán
2021

Snap Clap Club
2021

[Pop pandèmic]

31FAM torna un any després
del seu anterior CD i una gira
cancel·lada per la pandèmia
amb un LP que serveix com
una resposta contundent a
tots els contratemps. El disc
més treballat i solvent de la
formació on més que mai es
pot observar la personalitat
dels sis integrants de 31FAM
amb cançons que barregen
bases techno amb un rollo
Cupido, cançons parcialment
acústiques o hits que recorden, potser massa, a "Valentina". Que aquest disc acabi
triomfant no ho sap ningú,
però que s'ho mereixen més
que mai és una realitat.

[Crooner nostrat]

Compostes al llarg del darrer
lustre i gravades aquest darrer
i intens any, la major part del
nou álbum d'Evripidis, el nostre particular Stephen Merrit,
son singles rodons que ha
anat publicant prèviament. I no
només per la forma dels vinils,
si no perquè el seu és un pop
perfecte. El darrer d'ells, "Nos
volvimos a encontrar", és sens
dubte un dels moments més
inspirats del disc, que recorda
a Jeanette i ens descobreix un
(quasi) inèdit Evrípidis cantant
en castellà, al que exigim que
repeteixi la jugada ben aviat.
Luis Costa

Home Switch
Home
DDAA
LUCASIAN
2021
[Electrònica switch]

Entre altres accions per tal de
fer front a aquesta colpidora
crisi com la venda de marxandatge el DJ Deckard, l'amo del
Switch Club de Barcelona, ha
engegat Lucasian Records. I la
primera referència és aquesta
compilació amb tracks exclusius cedits per DJs i productors habituals del club com
Velmondo, Marco Gegenheimer, Lucient, Adrian Marth o
Fede Zerdan. Aquí hi ha molta
crema tant per punxar com
per escoltar, de gèneres força
variats com electro, acid, slo
mo, house o techno. Obligat.
Luis Costa

32

33

DISCÒPOLIS

Batalles i
cançons

LA GOSSA SORDA
Maldito Records
2021

DISCÒPOLIS

Qualsevol excusa és bona
per tornar a escoltar La
Gossa Sorda, i encara millor
si l'excusa ens la donen ells
remasteritzant vint dels seus
temes més emblemàtics per
celebrar els vint anys de l'inici
del grup. Des d'aquell ja llunyà
"Senyor Pirotècnic", passant
pels corejats "Camals Mullats"
i fins a la intensitat de "La
Polseguera" del darrer àlbum,
Batalles i Cançons ens torna a
recordar perquè La Gossa és
un dels millors grups dels Països Catalans d'aquest segle.
Jan Romaní

Moonlight

DOLO BELTRAN
Musicbus
2021
[Llámale Remedios]

[Mestissatge sonotone]

Dolo Beltrán, que vola sola
ja fa deu anys després de la
desaparició de Pastora, ens
presenta el seu segon disc en
solitari Moonlight. Junt amb
dos DJ provinents de la música urbana del moment, Flavio
Rodríguez i Dj. Muly, que s'han
fet càrrec de la producció,
Dolo ens fa una proposta que
barreja pop electrònic amb
R&B, fent que aquest còctel
tingui un to nocturn i ballable,
on a la vegada ens explica
històries del dia a dia amb una
certa ironia. Al single presentació del disc, 500 noches, on la
Dolores es fa dir Remedios a la
lletra, ens fa una reflexió sobre
la seva maternitat amb un to
soul electrònic.

Keepin' On

HIGHLANDS
PROJECT
Autoeditat
2021
[Jazz balearicu]

Keepin'On és el darrer treball,
concretament el quart, de la
banda mallorquina Highlands
Project mestres de la fusió i
l'entorn Jazz, Funk, Soul i RnB.
La banda creada el 2013, encapçala el moviment jazzístic
a les Illes Balears i amb aquest
darrer treball fa forat al panorama nacional i esperem no
trigar gaire a veure'ls per tot
el territori amb el seu explosiu directe. Publicat al febrer
d'enguany, Keepin' On són
quaranta minuts excepcionals
on els referents com Wheather Report, Robert Glasper o
Snarky Puppy ressonaran per
molt temps en les orelles de
qui els escolti. Joel Codina

Selected Works
JOAN
BIBILONI

NuNorthern Soul
2021

NuNorthern Soul records recull
cinc rareses del guitarrista
Joan Bibiloni, extretes dels
seus treballs realitzats entre el
1982 i el 1989 i que porta per
nom Selected Works 1982 to
1989. Bibiloni deixa entreveure en aquesta selecció, amb
clars exemples com les peces
Ulls Verds o el Cumpleaños de
Jaimito, el seu camí en la fusió,
jugant amb el brasilian jazz,
el latin, el swing per acabar
passant pel groove. Són trenta-dos minuts de viatge per al
segell característic i transgressor del virtuós guitarrista de
Manacor. Joel Codina

[OLdies but goldies]

Joan Vendrell Gannau

Pur
POOR TRÀMIT
JBC Music
2021
[Rap bap bap]

El rap català està més viu que
mai i el primer disc del raper
de Poor Tràmit n'és un exemple. El disc el conformen 12
tracks de pur boom-bap amb
lletres sòlides que combinen
rimes reflexives rematades
amb metàfores originals,
passant per contínues referències futbolístiques o egotrip,
assignatura obligatòria en
qualsevol disc de rap des
de temps immemorables. El
disc destaca per una cuidada
producció i per unes col·laboracions heterogènies però
necessàries: Rodrigo Laviña,
Lildami, Lil Rússia, Valtonyc...
La nota negativa: la monotonia
del flow, camuflada per les
col·labos. Marc Ferrer

Aurora
RED PÈRILL
Autoeditat
2021
[Funk soul brothers]

El disc Aurora (Live) de Red
Pèrill que prové de l'enregistrament en viu de la presentació del disc Enemics de l'anar
fent (autoeditat, 2016) de Red
Pèrill, pseudònim on s'amaga
l'igualadí Marc Mateu, ens fa
una proposta al més pur ritme
soul i funk, mantenint la seva
essència absurda i surrealista
a les seves lletres que semblen d'una altra galàxia des
del seu primer disc en solitari.
Junt amb ell, gaudim de la
bona música amb la guitarra
a càrrec de Carles Guilera, un
present saxo d'Àlex Almirall,
marcat pel ritme de la bateria
de Bernat Ruiz, el baix Toni
Vilaprinyó i els cors de Judit
Robles i Maria Colom.
JOan Vendrell Gannau

El veïnat
ROKO BANANA
Autoeditat
2021
[Uns tarats fent soroll]

Ja tenim aquí el segon llarga
durada del trio de power-rock
de Banyoles. Un segon disc
ple de unes bases rítmiques
molt potents, contundents,
equilibrades, que fan que cap
ni una de les cançons es quedi
coixa, amb unes lletres que
ens inviten a ser com som,
a no voler ser com voldrien
els altres. Set cançons, totes
elles en català a excepció de
'La Flor', que demostren cap
a on volen anar, amb un so
molt més progressiu i dur, per
moments ple de ràbia i per
moments mes calmats. Si dic
que per moments em recorden
els Aina, als Nueva Vulcano, no
estic dient cap bestiesa. 'Balena', la citada 'La Flor', 'Fang'
son només una petita mostra
de lo bo que es el disc. Obre
les orelles i deixat portar a la
seva festa. Dani Iturbide

Final feliç
SUPERMON
El Genio Equivocado
2021
[Pop onanista]

Per fi, després de tres cançons d'avançament, ja tenim el
primer EP de l'artista anteriorment anomenat Mon. L'EP el
componen cinc temes plens
d'un pop fet amb molta cura,
cuidant els petits detalls, fet
amb molt d'amor i intentant
transmetre tot allò que podríem anomenar pau i tranquil·litat. Dels cinc temes, quatre
d'ells son en castellà (a destacar 'Essaouira' i 'Vagabunda' i
la seva magnífica part final de
la cançó), i un en català ('Se
Us Veu Tan Contents Ballant
Swing') preciosa cançó que
reflecteix tota la bona feina
de l'autor. Relaxa't i gaudeix
d'aquest EP. Dani Iturbide
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NÚRiA
GIMÉNEZ
INQÜESTIONABLES
Fa uns anys, Núria Giménez Lorang,
va trobar un tresor a les golfes del seu
avi matern: unes bobines de cinema amb
gravacions de la seva família durant els anys
1940, 1950 i 1960... La troballa va iniciar un
recorregut vital i sobretot audiovisual que
l'ha dut a dirigir, escriure i muntar la que és
la seva òpera prima, My Mexican Bretzel,
una raresa cinematogràfica deliciosa que
ha aconseguit reconeixement, premis i
elogis generalitzats. Premi del Públic al D'A,
2 nominacions als Premis Goya i 3 Premis
Gaudís. Una joia.

No vull imaginar-me que vas
sentir quan vas trobar aquest
tresor...
Va ser tota una revelació, sí.
La feinada, encara que plaent,
va venir després. Un cop
digitalitzades totes les bobines, eren gairebé 29 hores
de gravacions. I durant cinc
anys, vaig anar experimentant
amb el muntatge, tria i ideant
el text que acompanyaria les
imatges i que es convertiria en
el guió final. No he volgut fer
mai una pel·lícula predeterminada... jo he volgut experimentar, viatjar intuïtivament per un
mar d'imatges i sons... Durant
molt de temps, ha sigut el meu
temple, el meu refugi personal,
fins a arribar ara i aquí.
My Mexican Bretzel pot
al·ludir a moltíssimes coses,
explica'ns una mica d'on ha
sorgit el nom de la pel·lícula
Precisament, perquè al·ludeix
a moltes coses, he plantejat
aquesta pel·lícula com una
partida visual. Una mena de
joc, és el que vull proposar als
espectadors. Les emocions
que genera són reals encara
que sigui una ficció o no... i el
títol té diverses teories en si,
cap de concreta, totes pos-

sibles. Un triangle amorós (la
forma del brètzel), les referències vitals a Mèxic, un Snack
polivalent (brètzel), etc. El que
si està clar, és que els 3 pilars
bàsics d'aquesta pel·lícula són:
imatge, so i muntatge, si un
brètzel té 3 forats, doncs mira,
aposto per aquesta teoria. En
realitat el títol, com gairebé tot,
cau al final del metratge.
Aquesta és la gran altra peculiaritat de la pel·lícula... Música Dispersa la va declarar la
millor pel·lícula del 2020, però
tu has competit en les categories de millor documental
sempre, on ens situaríem?
Per mi és una pel·lícula. Les
categories han quedat obsoletes. Avui en dia, les pel·lícules
van més enllà, si no, hauríem
de categoritzar moltes coses...
Deixem-ho en què és una
pel·lícula de creació.
El treball de so és una meravella, i a vegades, es converteix en la veu no parlada... Explica'ns com va ser el procés.
Durant l'etapa que vaig estar
experimentant, anava afegint
algun efecte sonor a les imatges que triava, i quan vaig tenir una primera versió que vaig

"

He volgut
experimentar,
viatjar intuïtivament
per un mar d'imatges
i sons"

Text: Laura Peña
Foto: Mario Llorca

presentar en festivals, em van
aconsellar que li donés un aire
final a la pel·li. Aquest aire es
va convertir en les fabuloses
capes de so que el sonorista
Jonathan Darch va fer amb el
treball final. Una capa de sons
que es convertien en les emocions que la Vivian Barrett i els
altres protagonistes experimentaven... Eren les seves suposades veus. El co-muntador,
Cristobal Fernandez, també
ha fet una tria musical superacurada... Això fa, que el so de
la pel·lícula sigui un d'aquests
3 pilars bàsics. Sense ell, no
tindria sentit.
Un so, que s'hauria de posar
al màxim si es veu en pantalla
gran...
Sí, i que moltes sales de cinema no s'atreveixen a fer... En
tot cas, si la veieu a la intimitat
de casa vostra, us aconsello
que la veieu amb auriculars,
serà una immersió total a la
intimitat de la Vivian i els seus
diaris i la "sentireu" com si realment us parlés directament.
Dos anys de recorregut per
Festivals i un reconeixement
amb les nominacions als Premis Goya i els 3 premis Gaudí

rebuts, com portes això dels
premis?
Estic superagraïda, és clar,
i suposa un impuls a fer un
altre projecte, però a la vegada
acollona una mica la pressió
que pot suposar no arribar a
objectius... si no tinc llibertat
per fer el que vull, fa certa
temença tirar endavant. De
totes maneres, el que em fa
més il·lusió és la interacció
amb els espectadors. Tots els
correus electrònics rebuts amb
comentaris, referències musicals i literàries generades per
la pel·lícula que la gent m'ha fet
arribar, és immensa i superagraït. Em dóna forces per tirar
endavant un segon projecte.
Seguirà en la línia de My Mexican Bretzel?
Qui sap, em tempta molt
escriure la història del Libro
Rojo de Paravadin. Continuar
aquesta línia, diga-li spin-off,
de la pel·lícula, però qui sap...
Amb My Mexican Bretzel, mai
havia pensat que arribaria
a les sales de cinema, i un
senyor em va dir: I per què
l'has fet? Doncs mira, perquè
simplement em venia de gust
fer-la... Així que tot el que vingui, serà genuí i volgut.
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La luz
en sus
entrañas.

Conversaciones
con Fernando Alfaro
Manuel Pinazo y
Chema Domínguez
Muzikalia

Muzikalia, un dels webs més veterans de la premsa musical
espanyola, està especialitzant-se (almenys de moment), en
el seu trajecte com a jove editorial, en llibres de converses
que serveixen per a entendre en profunditat a alguns dels
músics més emblemàtics de l'escena independent estatal.
Tant Antonio Luque – amb qui van encetar la seua bibliografia fa poc més d'un any – com Fernando Alfaro són dos personatges amb molt de suc per extraure'n: tots dos reflecteixen el trànsit des del primer indie estatal fins al present
més immediat, sense haver hagut de renunciar a la seua
particular idiosincràsia ni a les singularitats del seu llenguatge, i això també té el seu correlat com a treballadors
de la cançó que són, conversadors honestos i transparents,
supervivents d'una generació que va trencar amb paradigmes de l'anterior, als quals ja sel's passava l'arròs a finals
dels vuitanta i principis dels noranta, i creadors d'universos
lírics i sonors que han preservat les seues propietats durant
més de tres dècades. No ha de ser fàcil.
Alfaro, qui a més ja havia publicat el seu llibre Pere i
Maria (complementari a l'escolta de l'últim disc dels seus
Chucho) en la mateixa editorial, també és un músic que viu

exclusivament de la seua música. Al igual que Luque (Sr.
Chinarro). Sembla una obvietat, però no ho és. És un matís
clau en una escena encara tan precària com és la del pop
independent estatal. La independent de veres, no la indietex.
La seua és una visió des de dins. Conseqüent. Amb coneixement. I si la conversa flueix, cosa que Manuel Pinazo i Chema
Domínguez aconsegueixen amb solvència, fent les preguntes
escaients i sempre des del respecte al creador, ja pràcticament tot està guanyat. Perquè Alfaro no defuig cap temàtica.
Inclús revela alguns aspectes inèdits, a voltes incòmodes, de
la seua relació amb companys de Surfin' Bichos o Chucho.
Desfilen totes les addicions, l'educació catòlica, la família i
els seus condicionaments, la relació – sempre complicada,
contradictòria – amb la indústria discogràfica i el que queda
d'ella, els alts i baixos emocionals i les seues relacions de
parella, també la relació amb les seues filles (una d'elles, Lea
Leone, ja ha debutat discogràficament en Subterfuge)... la
vida, en definitiva. Una lectura essencial per a fans, perfectament complementària amb aquell ja llunyà Surfin' Bichos.
Sermones en el desierto (Avantpress, 2002) que va escriure
el periodista valencià Jota Martínez Galiana.

CULTURA DISPERSA

Text: Carlos Pérez de Ziriza
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Les capes
d’un viatge
transcendental

La Guàrdia, un podcast musicalment dispers
sense filtres, etiquetes, ni elitismes.
Aquest setmana ho petem amb Lauren nine i AWWZ.
Clica a la icona per escoltar-lo!

La vida
és molt
curta i les
oportunitats
escasses

Text: Jan Romaní

Text: Laura Peña

La vida és un viatge. Un trajecte on el que importa no
és el destí sinó les experiències que vius, les persones
que coneixes i els llocs que descobreixes. I molt poques pel·lícules transmeten tan bé aquesta idea com la
tercera obra de Chloé Zao, Nomadland. En el cas de la
seva protagonista, Fern, interpretada magistralment per
Frances McDormand, aquest viatge esdevé literal quan
emprèn la vida nòmada amb la seva caravana després
de la mort del seu marit i la desaparició del seu poble
per culpa de la crisi econòmica.
En aquest sentit, Nomadland té una altra capa darrera de la del viatge vital, i és la de la crítica a un sistema
capitalista que sembla haver deixat de banda a aquest
conjunt de persones que, afortunadament, tenen la solidaritat d’ajudar-se entre elles. Així, veiem a Fern i altres
nòmades viure en condicions precàries i fent treballs
explotadors, alhora que troben el suport d’una comunitat que els escolta quan s’expliquen les vides.
I aquestes vides són especialment interessants
perquè en molts casos són històries reals dels personatges que les narren. Més enllà de McDormand i David
Strathairn, els actors que fan de nòmades a la pel·lícula
són nòmades a la vida real, la qual cosa li dóna a tot
plegat una nova capa de realisme.
L’última capa pot semblar la més superficial, però
és alhora la més important perquè la pel·lícula adquireixi aquesta transcendència. Es tracta de la bellesa
de l’obra en si. Amb la impecable direcció de Zao, la
preciosa música de Ludovico Einaudi i la fotografia
espectacular de Joshua James Richards, és impossible no gaudir del viatge circular que és Nomadland,
per molt dolor que hi hagi pel mig. De la mateixa manera que els seus personatges han trobat, en petits
moments de gran bellesa, motius per gaudir del viatge
que és la vida.

Quan una sèrie et fa plorar i riure a parts iguals en el
darrer capítol, significa que és una bona sèrie. No cal
que sigui durant l'últim capítol, perquè segurament
t'haurà atrapat des del minut 0. Això és el que provoca Life, una de les últimes estrenes en exclusiva a la
plataforma Filmin.
Life, dirigida per Mike Barlett, és una minisèrie de
6 capítols que explora les vides de quatre personatges
que viuen en un mateix edifici. Són quatre personatges
amb edats diferents i en diferents estats vitals. Les
vides de tots s'entrecreuaran com la petita comunitat
que són i hauran de decidir i entomar aquestes oportunitats que la vida t'ofereix per canviar-la de dalt a baix.
És molt fàcil identificar-s'hi, ja que tots haurem viscut
alguna situació semblant, i això és el que la fa apta i
deliciosa a cada minut de visionament.
També, com en qualsevol bona sèrie, hi ha moments per a girs de guió que t'agafa desprevingut i per
introduir les dosis de sentimentalisme adequades per
a cada moment. Els 4 personatges esdevenen molt
propers i tots gaudeixen del mateix pes interpretatiu,
fruit d'un gran guió, cosa que els fa convertir gairebé
en símils de familiars, amics o persones properes a les
que vénen ganes de trucar i dir-los: carpe diem!
Com a bona sèrie britànica que és, cuida molt el
seu humor negre i les bandes sonores que acompanyen cada capítol. Podem escoltar temes molt eclèctics que acompanyen cada moment que experimenten
els protagonistes. Des de David Guetta fins als Artic
Monkeys, però si hi ha una banda que té una presència són els Elbow. Segurament perquè la sèrie està
ambientada a Manchester, però sobretot perquè Guy
Garvey, líder i cantant, signa la cançó dels crèdits inicials i part de la banda sonora original.
La vida, aquest viatge tan sinuós.

CULTURA DISPERSA

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

Revolución 1.
Libertad
Florent Grouazel
i Younn Locard

Llibertat, igualtat,
fraternitat

En el nou programa viatgem fins al País
Valencià per trobar-nos amb Carles Caselles,
epicentre creatiu d’ Smoking Souls,
que està a punt de debutar en solitari.
Escolta aquí
el podcast

Es publica l'obra guanyadora del Fauve d'Or al festival
d'Angoulême del 2019 i, de les mans de Florent Grouazel
i Younn Locard, revivim uns mesos, d'abril a octubre de
1789 a París, que canviarien el món.
El primer volum, de tres, de Revolución, està fet a quatre mans, escrit i dibuixat pels dos autors esmentats sense
que a l'obra li passi factura, és palpable el canvi en el
dibuix en alguns trams però tot flueix sense cap problema.
Aquest és el primer encert d'una obra que, un cop completada amb els volums que falten (caldrà tenir paciència), en
la línia mostrada fins ara, promet ser ben important dins
del panorama de la BD.
Important per l'entitat d'allò que es pretén explicar,
buscar el perquè es van produir aquests fets cabdals en
la història i no des de la densitat d'un text històric (molt
interessants els apunts de Pierre Serna al final de l'obra)
sinó aprofitant un aprofundiment en la matèria per combinar-lo de manera brillant amb les eines del llenguatge
del còmic.
Així, el dibuix és magnífic, combinat amb ús del color
que ajuda a situar-nos en cada escenari i submergir-nos
en el que estem llegint de manera que és possible fins i
tot sentir el caos que es devia viure en el París d'aquells
dies. Sense cenyir-se a un format constant de les pà-

gines, ajustant el nombre de vinyetes segons ho demani la
història, representant multituds amb un detallisme igual al
que requeriex un duel a espases, i culminant puntualment
en pàgines dobles (splah pages, aquí també) hàbilment
distribuïdes amb il·lustracions completes que impressionen i que desperten el desig de tenir-ne alguna penjada a
les parets de casa.
El volum es divideix en onze 'capítols', tots precedits
d'una breu explicació que situa de forma més completa
el context, a vegades amb petits detalls, altres ampliant
informació, del qual succeirà en les següents pàgines. És
admirable la precisió amb què es tracta el retrat històric
de l'època, donant com a resultat una obra per a llegir de
forma pausada.
Confessaré que a mesura que avançava en la lectura
em sentia més atret per la part més purament històrica
que per la part de 'ficció', aquells personatges dels quals
anem descobrint el seu camí, m'interessava més l'eixam
que no pas el microscopi. Arribat el darrer episodi, tot pren
un sentit molt més complet i s'equilibra la balança, les
històries individuals encaixen en el marc col·lectiu. Poques
vegades tan adient allò que tots els recursos queden al
servei d'explicar la Història (una història amb majúscules,
en aquest cas).

CULTURA DISPERSA

Text: Ferran Baucells Pou

42
LA COL·LECCIÓ

Italià establert a Barcelona des de fa anys, TV
Boy -rebel amb causa
des de 1980, tal com
ell es defineix- és un
dels representants més
destacats de l'art urbà
a la capital catalana.
Autor de peces ja icòniques del grafiti comtal,
el vam pillar prop de la
plaça Joanic pintant el
seu ultimíssim mural.
Vam treure la gravadora
i el vam assaltar. Aquesta és la seva col·lecció
de favorits i incunables.

TV BOY
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
Un amic em va regalar The Miracle de
Queen i des d'aleshores aquest grupàs
em va marcar la joventut
Quin és el disc que has escoltat ﬁns a
cremar-lo?
Quan era jove i tenia els cabells llargs,
And Out Comes The Wolves de Rancid
Quin casset no deixava de sonar mai al
cotxe dels teus pares?
Al meu pare li agradava molt Claudio
Conte i Franco Battiato, dos grans artistes
italians.
Què escoltes quan pintes?
M'agrada canviar de playlist segons l'estat
d'ànim: coses instrumentals, pop o acústiques. En l'altre extrem punk o metal,
electrònica o hip hop. Per norma general,

per pintar el millor és la música clàssica o
la música ambient instrumental o alguna
música que m'ajudi a concentrar-me.
De quin músic t'agradaria fer un mural?
Tinc diverses sorpreses preparades en
aquest sentit, però ara per ara no diré res
per no fer spoilers.
Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
Back to Black d'Amy Winehouse. L'escoltaria fins a l'infinit
Un disc d'un grup o artista català?
He d'admetre que no conec en molta
profunditat la música catalana. Sí que
diré, però, que durant un temps em vaig
enganxar a "Els teus somnis" de Sopa de
Cabra.
Un plaer pecaminós?

Text: David Simón
Foto: X.T.B.

"Party Rock Anthem" de LMFAO em sembla un tema de pop brutal.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
El Mal Querer de Rosalia. M'encanta el
treball de Filip Custic. Filip, si llegeixes
aquesta entrevista que sàpigues que
m'agradaria conèixer-te (riures).
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
When We All Fall Asleep Where Do We Go
de Billie Eilish. Em sembla un disc extraordinari.

Escolta aquí
la playlist
de TV Boy
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MÚSiCA
iL·LUSTRADA
Il·lustració: @_sisaco_
Maika Makovski

Escolta aquí
el podcast

Els 35 milímetres sempre serà
el format amb el qual hem vist
la majoria de les pel·lícules de
la nostra vida. Aquest podcast
presentat per Laura Peña vol
homenatjar totes aquestes
pel·lícules i més! Ens agrada el
cinema i donarem cabuda a totes
les facetes amb què es mostra:
documentals, retrospectives,
pel·lis de culte… i ho combinarem
amb música que habitualment no
sona a les radiofòrmules.

En aquest primer capítol
farem un repàs de properes
estrenes que han captivat
els nostres ulls, que ens
arribaran pròximament a
les nostres sales de cinema
i que han sigut premiades
en alguns dels certàmens
més importants de premis,
com els Globus d’Or.
Parlarem de les pel·lis: The
Young Promising Woman,
Nomadland i Sound of Metal.

