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El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, és un dia nostrat per tots els catalans i catalanes de bé. Aquest any se li ha sumat a una de les tradicions més nostrades, l’aniversari de Música Dispersa.
Hem volgut festejar el nostre primer any por todo lo grande -respectant
les punyeteres mesures pandèmiques- i és per això que vam celebrar una
sessió doble de concerts a l’Heliogàbal amb l’actuació de Joina + Kovitch i
Carlota Flâneur + Flashy Ice Cream. Un cartell demolidor.
Tot i les restriccions, el sold out a les dues sessions no es va demorar
molt i això es va notar durant tota la jornada amb un públic entregat. El
primer tàndem format per la magnètica Joina i el barrista Kovitch va ser
tot un èxit fent la delícia de tots els assistents.
La segona parell ho va petar igual de fort: la Carlota Flâneur acompanyada de la seva guitarra i els seus teclats, i el trio Flashy Ice Cream, que
s’acompanyaven els uns als altres van tancar una cita inoblidable. La nota
negativa: Les restriccions. Després de només poder fer quatre temes, els
trapers van haver de baixar de l’escenari perquè la situació així ho obligava.
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Si tot va bé, ens vèiem totxs d’aquí a un any a una sala més gran, més
a prop, però no millor acompanyats.
Marc Ferrer

Redactor Música Dispersa
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JOAN
COLOMO

DE PORTADA

Text: Marcel Pujols
Fotos: Óscar Fernández Orengo

Qui sembra la tristesa, no té per
què recollir-ne cançons tristes.
Joan Colomo se sap habitant d’un
planeta que col·lapsa i d’un cap
ple d’inseguretats, però no per
això perdrà les ganes de viure.
Que no us enganyin, el seu setè
disc no és només trist.

Drama
			king
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És Disc trist (Bcore, 2021)
el disc que t’has fet més tu
sol? Ha sigut volgudament o
accidentada?
Fer-los, sempre me’ls faig
bastant jo, sempre hi ha un
bateria, uns teclats del Guille,
el Xavi fent alguna cosa, però
els discos sempre me’ls intento gravar jo. Però en aquest
volia, a més, mesclar-lo, i va
coincidir que just el 6 de març
del 2020 vam anar a gravar
les bateries i després em vaig
endur el disc dur amb les
gravacions a casa i el 14 de
març ens van tancar a tots.
Llavors, vaig estar a casa fent
el disco, gravant pistes durant
el confinament.
És un disc limitat pels trastos
que tenies a casa, no?
La majoria de pistes estan
fetes amb el que tinc a casa,
que és el que vaig fer servir.
De fet, va donar la casualitat
que tenia una guitarra amb
unes cordes no massa rovellades, un baix, un tecladillo i
amb això ho vaig gravar tot.
També, com que estàvem allà
confinats, de cop apareixen
les nenes a l’habitació on
gravo i també les faig sortir en
algun moment.
A “Cançó de la por”, on llistes
moltes de les pors que tens,
no hi ha la por a repetir-se
després de set discos, titllar
el disc de ‘trist’ és una declaració d’intencions en aquest
sentit? Et saps trist i no cal
amagar-ho?

DE PORTADA

"

“Hi ha cançons
que me n’adono que
les he tornat a fer
20 anys després"

Avui, en una altra entrevista
em deien que tal cançó podia
portar-te a un altre tema del
segon disc, de links n’hi ha i
això demostra que hi ha una
certa no-evolució (riu). Però
ja ho tinc assumit, a mi el que
m’agradaria és, com a mínim,
anar millorant alguna cosa.
Sóc conscient que no puc fer
un canvi radical o una troballa
impressionant, però tampoc
em fa res tenir el meu discurs.
Faig cançons molt curtes i, en
realitat, totes poden ser un
trosset d’una cosa més llarga
que és el meu discurs.
És que portes més de 20 anys
traient discos amb grups o
en solitari. En perspectiva,
com veus la teva discografia
prèvia a Joan Colomo?
No hi penso massa en això,
però sí que a vegades escoltant temes de Zeidun o de La
Célula (Durmiente), penso que
ens ho curràvem molt més
abans. I d’altra banda, també
penso que hi ha cançons que
les he tornat a fer 20 anys
després, pels acords. Llavors
no sabies què estaves fent i
ara te n’adones que són els
que fas servir per a tal cançó.
De totes maneres, com diu
una de les cançons del disc:
Tot el teu llegat s’enfonsarà
en el mar. Al final, els formats
en els quals escoltem música, d’aquí 100 anys estaran
obsolets i tot aquest llegat no
quedarà enlloc.
El teu llegat més imminent són
les dues filles que tens, més

enllà d’afegir-les al disc, com
ha influït la seva manera d’entendre la música en l’àlbum?
Realment, quan són petites,
tu tens el poder d’anar-elshi inculcant coses. Ahir, per
exemple, es va morir en
Franco Battiato i a l’Alma, que
canta vàries cançons d’ell, li
vaig dir que s’havia mort i em
diu: “Bueno, no pasa nada,
porque las canciones estan
grabadas”.
Al contrari del que deies del
llegat.
Realment sí que hi ha un
llegat. Però sí, sí que és veritat
que la banda sonora de Frozen
2 és una de les principals
influències d’aquest darrer any
(riu).
El punt infantil que tens a
l’hora de dir les coses no te
l’han donat elles, això ja ho
tenies. És perquè el missatge
arribi més?
No ho acabo de tenir clar, crec
que no és buscat, és la manera que tinc de fer-ho. Però, per
exemple, abans parlava de la
cançó d’”El Bernat i la Maria”,
que és com una cançó infantil,
va dient “el dilluns ..., el dimarts.....”, com “La masovera”,
en aquest cas sí que la vaig
fer amb aquesta cançó com a
referència principal.
També el pop ajuda a fer el
missatge més clar i a comunicar millor el que es vol dir.
Vas tirar per la cançó popular
per això, també?
Sí, és que et poses a escoltar
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les cançons que fèiem abans
i eren súperrebuscades, amb
mil parts, ara un tros curt, ara
un tros llarg. El que em fascina
del pop és la capacitat que
tenen les cançons de, amb
una sola frase, dir molt. Amb
una sola frase la cançó ja és
un univers i em mola aquest
rotllo d’anar a la síntesi, crec
que cada cop ho faig més: em
lio menys.
Potser has après a ser clar,
però el negativisme mai acaba de marxar. La de “Currículum”, més aviat és un anticurrículum.
No sé qui em deia, del rotllo:
“Joder, però quin drama, no?”;
i jo li deia: “No, si duc 40 anys
amb el drama, per mi ja no és
cap drama”. A més, juro que
m’esforço per intentar millorar
certs apartats de la meva vida,
però no... (riu).
De totes maneres, també és
dels discos on menys exposes
les teves penes, en moltes
cançons sembla que no hi
siguis de cos present, que
només siguis el missatger.
M’agrada que em diguis això,
perquè realment el que sempre em ratlla de les cançons
és aquest rotllo del “yo, yo,
yo, yo”, saps? Sempre la teva
visió... M’encantaria poder
escriure i inventar-me històries. Potser sí que hi ha alguna
cosa inconscient en el fet que
no sigui jo, sinó que pugui ser
tothom.
Tu et prepares el concepte
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CRÍTiCA
“Per sentir una mica
d’alegria, canta l’himne
de la melangia”,
en aquesta frase de
la cinquena cançó del
disc es resumeix tot
l’ideari de Colomo,
sempre fluctuant entre
dos estats d’ànim i
curant-se cantant. Les
cançons de Disc trist
(Bcore, 2021) segueixen
tocades pel duende
permanent en el que
viu el compositor.
Des de fa dos discos,
que bascula més
cap a les sonoritats
electròniques, amb
més sintetitzadors
que guitarres,
però els temes
segueixen atrapant
des de la senzillesa.

dels discos i el discurs per les
entrevistes?
El que em passa sempre és
que quan arriba el moment de
les entrevistes penso: “Ostres,
podria haver reflexionat una
mica més sobre el tema, per
tenir una resposta pensada”.
Però a la que fas unes quantes
entrevistes, les mateixes preguntes que et fan les connectes amb respostes anteriors.
Però notes com cada vegada
els teus discos van quedant
més ben tancats? Aquest últim és un disc temàtic sobre
com sortir de la tristesa, no?
Sí que és veritat que en els
darrers discos que he fet,
començo a fer les cançons i
quan veig que van cap a un
costat, intento que les que
venen després també tinguin
el mateix rollo. El que no me
n’havia adonat amb Disc trist
és que la clau de tot plegat
és l’esperança i el dret a
ser feliç, malgrat la tristesa.
Potser m’he forçat a posar
aquest discurs perquè vull
ser optimista, en comptes de
pessimista tota l’estona, però
és que el que veia quan el
feia era que era un disc trist, i
ara veig que el missatge més
important és el de dir: ‘malgrat
tot, passem-ho bé’. D’això no
n’era massa conscient, ho he
vist amb les entrevistes.
Com has viscut les lletres
aquest cop? Encara les pateixes tant?
Segueixo sense ensenyar-les
a ningú fins que el disc està
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acabat, i és un problema
perquè faig tope de faltes i cagades que ja no sóc a temps
de corregir. Però és que em fa
molta vergonya ensenyar-les.
Lo guai seria des d’un primer
moment tenir gent de confiança perquè et doni la seva
impressió i anar canviant i millorant. De totes maneres, és
veritat que en aquest disc he
tingut més temps per pensar
en les lletres, amb la pandèmia i en endarrerir la sortida,
he pogut prendre-m’ho amb
una mica més de calma i, en
aquest sentit, n’estic una mica
més content. Però segueixo
sense trobar la fórmula per
escriure, no tinc un mètode,
no llegeixo, sóc un desastre.
Tornant a "Currículum", on
et fueteges cantant els teus
defectes, et canvia el fet de
tenir filles en com et mostres
o dius les coses?
No, que va. De fet, em resulta
impossible amagar el que sóc
amb elles i això els hi veus,
perquè la canalla és un reflex
de tu, tots els teus defectes
els xuclen. Potser sí que amb
elles hi ha un moment que has
d’intentar dissimular perquè
estàs intentant educar en
l’ordre, però la manera més
efectiva d’educar és amb
l’exemple, i si tu no en dones,
no hi ha res a fer.
Escoltava un podcast on
parlaven de Rage Against
The Machine com un grup
polític i pamfletari, deien que
ara aquest tipus de grups no

"

“Duc quaranta
anys amb el
drama, per mi ja
no és cap drama"

existien, que el mainstream
ha assumit el discurs esquerranós. La teva música, però,
a vegades la veig pamfletària, tu com la consideres? És
dolent que ho sigui?
Crec que bastant, ja amb els
grups que teníem de hardcore,
érem un puto pamfleto. D’altra
banda, avui en dia això està
mal vist, és estrany perquè
també està mal vist ser liberal,
però tothom ho és. Sempre
dic que la cançó “Salvem el
planeta!” és molt green washing. Ara sembla que hagis de
tenir certa postura perquè és
el que queda bé.
Potser queda bé, però també
és el que et queda, no? Dir el
que penses i com ho penses.
Sí, després hi ha el proble-

ma, però, com amb els Rage
Against the Machine, que
quan un eslògan es converteix
en una cançó, això fa que tot
segueixi igual. Al final, per molt
que cantem cançons ecologistes, tot segueix igual, i potser
això és pitjor, perquè fa que
et sentis bé amb tu mateix
mentre res no canvia.
Tu des de la música has vist
que poguessis generar alguna
mena de canvi?
Crec que la música pot acompanyar certs moviments, però
no sé si canvia res. El que
fa la música és connectar a
diferents persones que poden
pensar el mateix, però el
debat del poder transformador
de l’art el veig molt complicat.
(riu).

THE SEY
SiSTERS
Text: Joan Vendrell Gannau
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta

Amb We Got Your Back (Satélite K, 2021),
la Edna, la Kathy i la Yolanda, The Sey Sisters,
tornen amb lletres de lluita antiracista i
feminista, combinant la reivindicació amb
la celebració de qui són i d'on venen, amb la
força de la dona africana i fent èmfasi en les
cures i el suport, no només entre els afrosdescendents, sinó també de tothom qui
vegi injustícia. Musicalment han fugit de les
etiquetes, deixant el gòspel enrere, anant més
cap al soul i el pop. Escoltant el seu disc sents
que no pots defallir en cap causa, ni la seva
ni cap que hi hagi al món, ja que segur que
sempre tindràs les espatlles cobertes.

Com va començar The Sey
Sisters als Hostalets de Balenyà del 2006?
Edna Sey: Tot i que el 2006 es
va crear el grup, l’Albert (Bartolomé, pianista que acompanya The Sey Sisters i marit de
l’Edna) i jo ja fèiem esdeveniments. La Yola i la Kathy ja
estaven per allà, i a partir d’un
casament familiar, ens hi vam
sumar totes de forma tan fàcil,
ràpida i fabulosa, que vam dir:
"Endavant!"

Sey it
		 loud!

I com ho van veure els vostres pares?
Kathy Sey: El nostre pare és
músic i la nostra mare sempre
ha cantat.
E.S.: El meu pare havia viscut
aquest món i sempre ens han
dit “que no us enganyin” i com
que elles eren menors, ma
mare sempre deia: vigila-les!
K.S.: Clar, entràvem a locals
que nosaltres no podríem.
Yolanda Sey: Per nosaltres era
molt fantàstic, però ma mare
no pensava igual.
K.S.: Però sempre ens han fet
costat.

Com ho dueu essent germanes i treballar juntes?
Totes juntes: (riures) Bé!
Y.S.: Com que ja ens coneixem, en sabem els límits i
també al revés, no tenim
embuts. Tot va començar molt
natural i segueix així.
E.S.: Amb el temps hem anat
millorant la manera de treballar juntes.
En l'àmbit creatiu, com ho
feu?
K.S.: Doncs aportem totes
igual. Cadascuna aporta una
part, o quelcom repartit amb
una idea, portada mig feta o
feta del tot, i ho treballem.
Com ho combineu vosaltres
dues, Kathy i Yola, amb la
vostra feina com actrius?
Y.S.: Tenim totes tres una
agenda en comú. Portant
l'agenda el dia, encara que sol
no haver-hi molta previsió.
A més la filla de l’Edna, que
ha nasct fa res?
E.S.: En això és difícil de ferne una agenda. (riures).

Deixa dormir?
E.S.: (Riures) No!
K.S.: Però tenim la nostra altra
germana, la nostra mare...
E.S.: Que jo pugui treballar implica una gestió familiar molt
gran. Cobrint-nos les esquenes: ma mare, sa germana, la
nostra germana...
Això és el títol del nou disc:
We Got Your Back.
E.S.: Es refereix al reforç de
la comunitat afrodescendent,
però també de la comunitat
familiar. I jo li vull sumar la
comunitat de la maternitat.
I això es reflecteix al videoclip
del single del mateix títol?
Y.S.: El que volíem posar és
les cures al centre. Tant la
cura personal, com la cura
familiar i la de la comunitat.
En la lluita antiracista tens
la sensació d’estar sola i no
saber com fer-ho i la gent que
lluita pel mateix que tu, suma.
Si un dia no podem, ens cobrin
les esquenes.
E.S.: I el rodatge del clip és
de cara en fora de la comuni-

INQÜESTIONABLES

tat afrodescendent, que ens
cobreixin les esquenes amb
accions com denunciar actes
racistes.
Aquí costa entendre coses
tan senzilles com que parleu
català. Com ho gestioneu?
E.S.: Això és l’imaginari, la
nostra societat és diversa, i
això ja hauria de fer temps que
s’hauria de reflectir a tot arreu:
pel·lícules, mitjans...
Y.S.: A TV3, per exemple, no
s’hi veu. És com si les persones no blanques fossin nou
vingudes i aquí, entre la colonització, i altres coses, hi ha
persones no blanques fa molt
de temps. Si no es fa visible, fa
que no existeixi. Si hi hagués
més gent com nosaltres als
mitjans, la gent ho normalitzaria més.
Com el cas dels papers que
us donen com a actrius?
Totes tres: Exacte.
E.S.: Elles dues que fan càstings, només les volen per papers estereotipats o en altres ja
directament queden excloses.
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K.S.: I l’única manera que
mostrin persones no blanques
és quan entren nou vingudes,
amb les pàteres... però hi ha
altres realitats.
Anant a les vostres arrels
familiar a Ghana, quants cops
hi heu estat?
E.S.: Vam anar per segon cop
ara fa un any. Aquest viatge
eren unes vacances, anàvem
a veure i viure, però també sabíem que anàvem a fer un disc
i l’Albert i jo anàvem gravant
sense saber que faríem d’això.

Edna Sey

"

Som el somni i
l'esperança de
les esclaves"

Les cançons de bressol es
van gravar allà?
E.S.: No, són dels nostres pares que els hi canten a la meva
filla, però d’allà vam gravar a
"Auntie’s Reunion", és la cançó que van cantar les nostres
tietes a la nostra mare pel seu
aniversari.
K.S.: Va ser una trobada. Tal
qual ens vam trobar totes, es
van posar a cantar i corrents
vam gravar.
És important allà la música?
Y.S.: Per elles cantar és celebrar el que sigui en qualsevol
moment. Arranca una, totes
segueixen. Veient això i la
força de les dones allà, va
sorgir la cançó del disc: Black
African Woman.
E.S.: Va sortir de la força i de
la importància de la dona allà.
Era el centre. Era el centre de
les cures, del mercat, de crear
comunitat.
Y.S.: Tot se sosté per la dona.
K.S.: Ho connecten tot amb
tot. És l’exemple de fer xarxa.
En el disc parleu també del
llegat del passat.
K.S.: Hem de ser conscients que
gràcies al viatge que va iniciar
els nostres ancestres, nosaltres
estem aquí, i ho hem d’agrair.
Y.S.: Som el somni i l’esperança de les esclaves, com deia la
lletra d’una cançó de l’anterior
disc.

KS: I això és com un mantra
que va ressonant entre nosaltres.
Parleu de la lluita antiracista
durant anys.
Y.S.: Sí, nosaltres estem
seguint el llegat de tot el que
s’ha fet. D'ençà que els meus
pares van venir aquí fa quaranta anys i el que van fer els
d’abans que ells.
K.S.: I que s’han de continuar
fent canvis, com que aquest
sentit de comunitat vagi més
enllà de les persones afrodescendents.
Es tracta que ens tractem
com a persones, sense importar la raça, etc.
E.S.: Es tracta d’anar més enllà de les manifestacions massives, o d’un moment concret,
donat en un lloc o dit amb un
hashtag. És important que hi
hagi la feina de continuació,
d’implicar-se, d’abanderar-se
i també ajudant-nos a la lluita,
trobant el lloc de cada u.
Les vostres lletres són
reivindicatives, però es fa
celebrant. Com es combina
celebració amb reivindicació?
K.S.: Rebem molts missatges
de què no som prou, jutjant-nos tota l’estona. Per això
ho celebrem, ens respectem i
donem un missatge positiu, a
la vegada que ens queixem i
que volem canviar les coses.
Un missatge d’esperança.
Y.S.: Nosaltres cantem des de
l’esperança perquè si no, no hi
hauria lluita, si no penséssim
que hi ha una opció a millorar
les coses o canviïn, nosaltres
no estaríem aquí. No hi hauria
lluita a fer.
A les lletres dieu que tranquil·
les, sempre hi haurà algú.
K.S.: És que estar a la lluita
és esgotador, hi ha a vegades
que necessites descansar,
per això la importància de les

Yola Sey

cures. Hem de tractar-nos bé,
de cuidar-nos, d'agafar forces,
perquè la lluita és llarga.
És un viatge, com la cançó
"The Journey", combinant
amb el poema d’Akua Naru.
Y.S.: Aquest poema va sortir de la necessitat de donar
espai a les morts que fa anys
que patint des de l'esclavitud
fins ara. No para d'haver-hi
morts de cossos negres al
mar, ho estem tractant com
a xifres i no ho estem veient
com que són persones, que
venen amb unes esperances o
que van sortir obligades en el
seu moment.
Com us vau inspirar?
K.S.: Vam pensar diverses
cançons que podria haver-hi
col·laboracions, i de cop vam

Kathy Sey

passar amb Akua Naru per
la seva manera de recitar, de
dir la paraula molt diferent. I
encaixava totalment amb la
idea de crear un petit espai de
ritual i d’homenatge.
I parlant a nivell més musical,
heu passat més al pop, i deixat més enrere el gòspel?
E.S.: En fer un disc amb tot propi, sense versions, hem obert
una mica la porta sense posar-nos barreres i li vam dir al
productor Kquimi Saigi de mirar
de no etiquetar-nos. Això ha fet
que marxem del gòspel i anem
més aviat cap al soul, el pop i
noves sonoritats a explorar.
I com veieu el futur?
Y.S.: En general o musical?
El vostre.

Y.S.: Espero que amb molts
concerts, ara que el disc ja ha
sortit a la llum, i que el podem
rodar a molts escenaris.
I van sortint els concerts?
E.S.: Hi ha concerts que ens
estan confirmant, cosa que
amb la situació actual has
d’anar amb peus de plom,
però tenim moltes ganes
d’estar als escenaris i la gent
té ganes de sortir i consumir
cultura.
Algun objectiu nou?
Y.S.: Sortir d'aquí, amb l'enfocament d'anar fora de l'Estat
Espanyol, explorar una mica
més Europa, i si podem saltar
el gran toll, doncs millor.
E.S.: El que ens deixin, pugem
a un avió.
Totes tres: (riures).
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CESK
FREiXAS

17 anys de carrera musical i
8è disc. Què sents quan mires
enrere?
La veritat és que és una sensació estranya. Són molts anys
podent-me dedicar exclusivament a una de les passions de
la meva vida, molts més dels
que m'hauria imaginat mai. El
més bonic de tot, suposo, és
mirar enrere i veure tots els errors i els encerts. Dels primers,
n'he intentat aprendre moltes
coses, envoltant-me de persones que en saben molt més
que jo i deixant-me aconsellar
per tots ells. Dels segons, he
procurat no estigmatitzar-los ni
venerar-los.
Per què Memòria?
En les meves cançons sempre hi ha hagut una espècie
de mirada col·lectiva cap al
passat. Els meus referents
poètics i musicals provenen de
la segona meitat del segle XX, i
tots ells em parlaven de forma
coherent del seu temps, de les
seves esperances i de les se-
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Text i fotos: Àlex Carmona

INQÜESTIONABLES

Cesk Freixas s’ha
convertit en un dels
cantautors més
sonats del moment.
Molt actiu a les
xarxes socials, a
columnes d’opinió
de diversos mitjans
de comunicació i
compromès amb
l’activisme de país,
en Cesk està de gira
presentant el seu
8è disc, Memòria.

"

La línia que separa
la poesia de la
música és invisible"

ves tristeses. Amb els anys he
entès que la labor de la cançó
d'autor és documentar i fer
crònica de tot el que vivim. Per
a qualsevol anàlisi, la memòria
és imprescindible, perquè opera entre l'emotivitat i la realitat,
també en les cançons.
Aquest és el segon disc que
treus utilitzant el micromecenatge i ha estat un gran èxit,
amb més de 800 mecenes.
És increïble, de les coses més
bèsties que m'han passat en
l'àmbit professional. Saber
que hi ha tantes persones
disposades a donar suport
a aquestes cançons és una
llavor d'independència econòmica i, per tant, de llibertat
creativa. És fonamental, sincerament...
T'ha acompanyat el Víctor Nin. És molt més que el
guitarrista que t'acompanya
sempre...
I tant. No sé si trobaria les
paraules per explicar tot el
que representa el Víctor per
mi. És molt més que un músic,
i molt més que un amic. En
Víctor forma part del procés
creatiu des del moment que
comença la cançó. Té uns
coneixements i uns referents
que jo no tinc, i ho fa créixer
tot d'una manera sobrenatural.
És un guitarrista amb una visió
molt panoràmica de la música,
capaç de reforçar i potenciar
tot allò que té a veure amb
l'emotivitat, i amb les genialitats dels qui estan tocats per
l'estrella de l'excel·lència. És

molt crític i molt exigent, i és
una passada poder tenir-lo
tan a prop, perquè és una
garantia d'autenticitat a l'hora
de buscar les essències, les
arrels, els cors de les cançons.
Ens entenem sense paraules,
damunt de l'escenari tenim
una química especial, i sempre
m'ha semblat extraordinària
la facilitat amb la qual transporta cap a la música totes les
lectures literàries que tenen
les meves lletres. Això, per a
mi, és importantíssim, perquè
intentem que sumin totes les
emotivitats.
Papasseit, Joan Brossa,
Moustaki, Puig i Antich... homenatge o reconeixement als
teus referents?
Una mica de tot. No ho havia
fet mai i en aquest disc hi són
tots de cop.
Què t'ha fet fer aquest pas?
Per culpa teva! Un dia vas
proposar-me de musicar una
poesia de Papasseit, i aquí va
començar la meva excursió
cap a les poesies musicades.
T'ho agraeixo enormement,
perquè he trobat una porta
que, un cop oberta, em duu
directament cap a tots els
meus referents. La línia que
separa la poesia de la música
és invisible, potser inexistent,
perquè en tots dos gèneres
culturals hi ha una voluntat de
comunicar i deixar testament
d'allò que hem viscut.
T'ha estat fàcil posar música
a lletres d'altres?

És complicat, perquè els
músics estem més avesats a
posar la lletra damunt d'una
melodia que ja tenim creada.
Aquí partia d'una realitat a la
inversa, i quan tens uns versos
tan ben escrits, amb una
mètrica perfecta i unes rimes
tan ben triades, al cap d'unes
voltes li acabes trobant una
lògica.
Com et planteges treure un
disc en plena pandèmia?
Els projectes musicals necessitem editar material nou
cada cert temps. Als Països
Catalans sembla que ha de
ser cada dos o tres anys. Si
obviem aquesta realitat, el
mercat ens exclou. Cal trobar
un equilibri entre ser productiu
i ser coherent amb el mateix
projecte artístic. L'única diferència amb l'era de la prepandèmia és que ara els artistes
treuen disc perquè han tingut
molt de temps per a escriure
cançons, i no perquè vulguin
presentar un nou espectacle.
Jo miro de ser dels segons,
que amb dos fills no tinc
temps (ni m'interessa) d'escriure per escriure.
Com a curiositat, hem vist la
teva filla actuant en el videoclip del primer single ("Quan
no abrigui aquest món"). Té
fusta d'artista?
(Riures) Li vam proposar
perquè buscàvem algú de
la seva edat, i li va fer molta
il·lusió. S'ho va passar molt bé.
Guardem un record preciós,
d'aquella gravació.
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GUiLLEM
ROMA
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Tot els camins
			porten a Roma
Text: Víctor F. Clarés
Fotos: Xavi Torres-Bacchetta
Guillem Roma fa cançó d’autor, però
no és un cantautor corrent. La seva
proposta, lliure d’etiquetes, és rica en
influències. A Kiribati, el seu darrer disc,
escriu cançons de gran bellesa literària
que connecten amb el públic.
Un artista creatiu, juganer i inspirador.

INQÜESTIONABLES
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En un moment d’una incertesa mundial publiques Kiribati,
un disc essencialment vitalista. Com és això?
Quan tot es complica, la meva
reacció és posar sempre el
pes en el costat positiu de les
coses. I crec que la música i
la cultura tenen el potencial
de reflexionar sobre qüestions
xungues, però amb una energia positiva. M’agrada barrejar
aquestes dues coses.
Com vas decidir que el disc
s’havia de dir Kiribati?
Llegint sobre el canvi climàtic
vaig trobar-me que parlaven
sobre aquest arxipèlag, el
primer estat que quedaria enfonsat sota l’aigua a causa del
canvi climàtic. En deu anys ja
no existirà. Com a paraula era
abstracta i alhora simbòlica.
Representa un lloc paradisíac,
de palmeres i sorra blanca,
amb una realitat molt bèstia al

"

darrere. Encaixa molt amb el
so i el concepte del disc: té el
punch tropical, però es diuen
coses importants.
El disc es nota que respon a
un despertar de consciència.
De quina manera ha incidit la
pandèmia en això tan present
a les cançons?
Ja volia parlar d’aquests
temes abans de la pandèmia,
però moltes lletres les vaig
escriure en ple confinament i
són una mena de simulacre de
què podria passar. El canvi de
xip, valorar coses que abans
no valoraves, està present al
disc. A "La Profecía" es veu de
manera clara: tot se’n va a la
merda, ens adonarem tard, i
farem un canvi tard. I morirem,
però morirem d’amor.
"No Fer Tant" és tota una
declaració d’intencions…
Les coses es poden fer d’una

M'agrada posar
sempre el pes
en el costat
positiu de
les coses"

altra manera!
No passa res per estar uns
dies sense fer res productiu.
Es pot viure d’una altra forma.
Amb les xarxes el mateix,
sembla que si no publiques
diàriament no estàs fent res.
Potser seria bo no publicar res
i estar pensant bé quin disc
faràs. La cançó s’adreça a mi
mateix, que és quelcom que
acostumo a fer: dir coses que
a mi personalment m’agradaria canviar.
Com vas decidir que havien de ser aquestes tres les
col·laboracions: Sílvia Pérez
Cruz, Daniel Me Estás Matando i Pavvla.
Per a mi la Sílvia és un referent, no només com a artista,
sinó pel lloc on s’ha col·locat.
Té una connexió amb el món
de la cançó, és reconeguda
per grans mestres d’arreu… I
té aquesta cosa emocional tan
bèstia. Quan vaig escriure ‘La
Profecía’ ja m’imaginava cantant-la amb ella. Els Daniel Me
Estás Matando són els mestres de la renovació del bolero
i per a mi ja eren referència
per produir el disc, abans de
proposar-los la col·laboració.
I la Pavvla, sense conèixer-la,
em queia molt bé i m’imaginava aquest tros de la cançó
recitat per ella.
La sonoritat del disc té molt
d’Amèrica Llatina, que per
tu crec que és especialment
inspiradora. Què t’agrada de
la música d’allà?
Viuen la música amb una
funció molt més directa. A
Cuba passa un cotxe amb
música i la gent balla. Aquí, en
canvi, passem de puntetes. Jo
voldria que la gent s’aixequés
i cantés i ballés. És a dir, la
música ha de ser popular, sense deixar de ser de qualitat.
M’agrada buscar la funció de
la música i això ho veig molt
de veritat a Amèrica Llatina.

del mar! Per tant vam pensar
que havíem de gravar al mar.
I ràpidament vaig veure la
imatge de la taula i les cadires. Però no pensava que fos
tan complicat enfonsar-se i
mantenir-se allà a baix… Però
poèticament la imatge ha
quedat molt potent i transmet
l’esperit de la cançó.
Ja havies escrit cançons
vitalistes abans d’aquest disc.
Has tingut mai la sensació
que les cançons alegres, o
amb una energia positiva, han
estat menystingudes?
Hi ha un punt que s’associa la
música alegre a la festa major
i a quelcom que no té qualitat.
Però per a mi és molt important que les meves cançons
siguin populars i que la gent
les pugui cantar. I que, tot i
haver-hi una riquesa artística i
un missatge, sigui música que
connecti. En els discos hi ha
coses més estranyes sonorament i també cançons en què
entres ràpidament. Però un
cop hi ets, comences a descobrir tot el que t’està dient. Fem
la música fàcil, però no ho és,
hi ha un rerefons.

Hi ha molts músics de la teva
generació que estan recuperant la música d’arrel. Per què
creus que passa això?
Crec que l’onada pop s’ha
quedat en una superficialitat.
Hi ha una mena d’ocàs del pop
postís. És la meva sensació,
i no és una crítica. En canvi,
hi ha quelcom de la música
tradicional que connecta amb
la veritat. I per això surt un C
Tangana amb un pasodoble
que introdueix al mig d’una
cançó pop, o Natalia Lafourcade cantant amb uns senyors
grans cançons populars.
Com va ser la producció del
disc? Tenies clar el so que
volies aconseguir o va ser

fruit també de provar, de fer i
desfer?
Tenia molt clar que volia que
tingués un empaquetatge més
modern, amb més punch. Volia
fugir de la cosa més acústica
i colorista que tenia i buscar
un so en la línia del que s’està
fent ara. I tot sense perdre la
frescor.
Fas cançó d’autor que no
sona a la cançó d’autor que
tenim al cap. És important per
a tu jugar amb les cançons?
Com que m’agrada molta música, busco que cada cançó
tingui alguna cosa particular.
De fet, tendeixo a la dispersió. En els anteriors discos
encara em passava més: ara

una ranxera, ara una cançó
balcànica… Però evidentment
hi ha aquest ADN, cada cançó
meva té els seus colors.
Són legítims els artistes que
troben un estil i el repeteixen,
però per a mi l’interessant és
el contrari, fer cada disc diferent i cada cançó diferent.
Aquesta originalitat l’has
fet marca pròpia també als
videoclips…
Dins de la dispersió, el que li
dóna el segell propi és aquest
caràcter d’autor. Les cançons
poden sonar molt diferents,
però acabes dient: “Òstres!
Això és Guillem Roma!”. Els
videoclips sempre hi ha molts
colors, sempre ball… I això

també ajuda a entendre les
cançons.
Fas videoclips per a altres
artistes, els teus propis…
Escrius música pensant en
imatges?
Molts cops per fer la lletra
m’imagino la imatge del videoclip. Penso bastant en imatges
i les cançons tenen un punt de
pel·lícula. Malauradament no
puc fer videoclips de totes les
cançons, però molaria!
I com se’t va ocórrer aquesta
bogeria de gravar el videoclip
de Kiribati sota l’aigua?
Volia que es veiés que l’aigua
anava pujant. Però era tan
complicat… I la cançó parla

Aquestes cançons que has
escrit serveixen com a petites
receptes davant la vida. Quin
paper creus que han de jugar
precisament les cançons, la
música, per repensar fonaments?
La música i la cultura han de
ser fonamentals per canviar-ho tot, també el model de
vida que tenim. La cultura
és l’única eina que tenim
per prendre consciència, i
la que ens dóna la força per
poder-ho canviar. T’obre la
finestra per poder sortir de
la roda. I a la societat que
vivim hi ha poques finestres
que ens ensenyin altres mons
possibles. O aprofitem l’eina
de la cultura, o estem perduts.

MiSS
RAiSA

"

Sóc musulmana,
marroquí, catalana
i cantant de rap"

Text: David Simon
Foto: Jaume Olsen

TOT AL NOU
Dona, immigrant i
musulmana. Miss
Raisa és tres voltes
rebel. També és
catalana, psicòloga
i cantant de rap. De
fet és una de les veus
més refrescants dins
de l'escena de barres
nostrada. Rimadora
en català i castellà,
la seva veu té moltes
coses per dir.
Com entres en contacte amb
el món del rap?
A través d’un amic de l’Institut
que tenia un grup de rap en
català. Sempre havia escoltat
molta música però no m’havia posat a escriure perquè
no sabia que tenia aquesta
capacitat. Aquest amic em va
animar a escriure.
Recordes les teves primeres
barres?
Sí, era un tema en català. Devia tenir 14 anys. Ens seguim a
les xarxes socials però fa molt
que no parlem. Però sé que ell
continua fent rap amb un grup
que si no m’equivoco es diu
Poker d’Asos.
Com ha canviat el rap la teva
vida?
Ho ha canviat tot. Era molt
tímida i el rap em va obrir a la
vida.
Quan vau arribar del Marroc a
Catalunya?
Jo tenia 8 anys. Ara en tinc 24.
Vaig néixer a Tànger però els
anys que hi vaig viure, al Marroc, vaig créixer a Tetuan. Per
una nena com era aleshores,

venir cap aquí va ser un canvi
molt impactant. No parlava
gens de castellà ni català. Va
ser com arribar a un altre món.
Però res traumàtic. Quan ets
petita, socialitzes molt ràpid.
Més quan vas començar a
rimar.
El primer element integrador
va ser el futbol.
També ets futbolista?
El meu primer amic que vaig
tenir va ser el Ronaldo, un nen
equatorià de l’escola. Ell va ser
el primer que em va convidar
a unir-me als partits de futbol
del pati del col·legi. La música
va venir després i em va ajudar, com explicava, a obrir-me.
A perdre la timidesa. Els meus
primers versos, però, eren
dolentíssims.
De què parlaven?
Sobretot d’amistat. Ara sóc
més política i reivindicativa.
Aleshores l’amistat ho era tot.
Parlava del meu entorn, dels
amics i la meva família. I tot
que eren molt dolentes, eren
el meu vehicle d’expressió.
Però la vas abandonar, la
música.
Vaig tornar a ella ara fa poc
més d’un any. El 2019 vaig
començar de nou com a un
repte personal. Sóc psicòloga
i treballo en una fundació, en
un programa destinant a personat amb vulnerabilitat i perill
d’exclusió. Va ser una coach
la que em va animar a tornar

al hip hop, tot i que mai havia
deixat d’escriure.
I quin era el repte?
Perdre la por a sortir a cantar
en públic o a les possibles
crítiques que em pugui fer la
gent. Em vaig crear el meu
perfil d’artista a Instagram
el meu canal de Youtube... I
vaig penjar el tema “No lo soy
però”.
Un dels teus hits.
El vaig escriure el dia del meu
aniversari. Anava pel carrer
i un paio em va començar a
insultar per anar amb el vel.
Catalunya és un país racista.
No. O no molt.
Què vol dir, no molt?
Jo no he tingut gaires problemes, però la meva mare sí.
Per què ella sí?
Pel perfil de persones. Ma
mare és una senyora gran,
sense estudis.. Jo sóc jove i
activa. Parlo català i castellà... Tot i que he viscut pocs
capítols en què m’he hagut
d’escoltar de tot. Els agressors pensaven que no entenia
el que estaven dient. És el
que fa el vel. Sóc musulmana,
marroquí, catalana i cantant
de rap.
Tu ets tres voltes rebel: dona,
immigrant i musulmana.
I catalana, que en certs contextos també implica prejudicis. De fet tinc una cançó que
diu: “Mujer, musulmana, con

velo y catalana. Lo tengo todo
para ser criticada”. No entenc
quan em diuen que no estic integrada. Qui dicta quan estàs
integrada i quan no? La meva
cultura és tot el que m’envolta.
La gent, a tot arreu, em demana que triï, que estigui aquí
o que estigui allà. Jo he triat
estar a totes parts.
Què és per a tu la integració?
La integració no depén de
portar un vel o no. La integració és aportar a la societat
amb la teva essència, ja sigui
treballant, estudiant, cantant...
També hi ha musulmans que
em critiquen i em diuen que
no soc prou bona musulmana. A tots aquests els he
dedicat el tema “Déjalo”. Ens
hem de barrejar tots, perquè
d’aquesta mescla és d’on surt
la riquesa.
Al Marroc ha arribat, la teva
música?
Ha arribat, poc però ha arribat.
N’han parlat en algunes pàgines. Hi ha de tot, gent que diu
que li agrada molt el que faig, i
d’altres que m’han criticat moltíssim. Critiquen que vagi amb
vel. Diuen que no ho faig de cor
sinó per cridar l’atenció.
Per què vas amb vel?
Ho vaig decidir quan era molt
petita, amb 12 o 13 anys. No el
porto per ser millor musulmana, perquè sóc bona persona
amb vel i sense, ho faig com a
eina reivindicativa d'una part
de la meva cultura.

CONTRACRÒNiCA

25

Albert Pla
27 de març de 2021
Teatre Borràs, Barcelona

Albert Pla
Foto: Àlex Carmona

Poca cosa necessita Albert Pla per oferir
un concert memorable. No necessita un
escenari amb molta parafernàlia, ni un
vestuari de gala. Carregat amb només la
seva guitarra amb colors de camuflatge i
una enganxina del Rayo Vallecano i amb
el seu uniforme oficial: túnica, malles
vermelles i botes d’aigua, l’Albert va
oferir un concert èpic dins del cicle “Els
dimarts de l’Albert” que ofereix cada
setmana al Teatre Borràs de Barcelona.
Amb les seves cançons de sempre, ens
va fer cantar, cridar, riure, protestar… i a
més d’un, tot i estar asseguts i marcats
per les mesures anticovid, ballar. Encara
no heu anat? Jo no m’ho perdria!
Alex Carmona
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Fuerza Nueva
13 de maig de 2021
Teatre Coliseum, Barcelona

Albert Pla
Foto: Eric Altimis

Fuerza Nueva, un nom de per si ja
provocador, van publicar el seu disc un
12 d'octubre i de la seva edició en vinil
van fer-ne una tirada de 1.492 còpies.
Un àlbum en què fan particularíssimes
versions de composicions com "Els
Segadors" o "El himno de la Legión". Fuerza nueva son la simbiosi i unió de Niño
de Elche i Los Planetas. Una aventura
nascuda amb la vocació de provocar i
generar debat sobre símbols i conceptes. A Barcelona ho van fer presentant
un directe la seva proposta amb una posada en escena demolidora en l'aspecte
visual i una recreació musical plusquamperfecta del seu repertori. Incomoden,
pero l'art també és això.
Bibiana Cabot
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FiM
Vila-seca
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DISCÒPOLIS

Runa i Flor

ISMAEL CLARK
Auto editat
2021
[No cançó d'autor]

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Elena Pastor

DISCÒPOLIS

Forats negres
Gora Rrecords!
2021
[Putus temasos]

Estic putu enamorat de l'Aida Guineu. Però molt moltíssim.
Tant que si ara la tingués aquí davant li preguntaria de genolls
si voldria casar-se amb mi. I morir-nos d'amor de molt vells
després d'haver passat molts matins, moltes tardes i moltes
nits cantant els temes del seu nou disc, l'elapé Forats negres
(Gora Records!, 2021), un dels millors discos de guitarres
entusiastes publicat en moooooolt de temps a casa nostra (i a
la del veí).
L'Aida ens ve alegrant la vida des que la vam descobrir ara
fa dos anys amb l'EP La vida secreta (Gora Records!, 2019),
dels humans, primer mostrari del que aquesta dona ens podia
oferir. Després vindrien una col·le de singles entre bons i molt
bons i el maleït confinament a què ella va posar banda sonora
amb un tema tan total i incontestable com "Putu any".
Dotze mesos després d'haver-nos hagut de quedar tancats
a casa sense poder-nos veure, Guineu debuta de llarg amb
Forats negres (i no penseu malament, marranos, potser sí).
Si en els seus primers temes ens podries recordar a alguna
cosa així com una versió perversa d'Avril Lavigne (ei, respecte
màxim i absolut per la canadenca), l'Aida del 2021 se situa en
algun indret on continua sonant una Lavigne de mala hòstia
ara en confluència amb els vuitanters Tranvision Vamp les
bandes riot grrrl dels 90 com Hole, Bikini Kill, Veruca Salt o
Magnapop, el catàleg del segell madrileny Sonido Muchacho
amb Carolina Durante i Cariño al capdavant. O el que és el
mateix, melodies dies accelerades com un adolescent fins a
les celles d'Energy, addictives com un bossa de 10 euros de
llaminadures d'aquelles amb sucre que pica. Després d'un
putu any, un putu discàs!!!

Ismael Clark és un músic de
Sant Boi de Llobregat que
fa anys que viu a Anglaterra.
Des d’allà segueix fent música i component cançons… i
darrerament en català. Estem
convençuts que si les cançons
d’aquest darrer disc, Runa i
Flor, fossin cantades en anglès,
serien mainstream, sonarien
a totes les emissores de ràdio
i es convertirien en clàssics
instantanis. Però no, porten
noms com “Home simple”,
“Glorificant el desastre” o “La
Pròxima Britney Spears”... Deu
cançons en què les melodies hi
tenen un paper molt important,
però la veu i la poètica que
se’n desprèn, encara més. Un
no-cantautor que ens explica
moltes històries de mil maneres, i que com bon artesà de la
música, ens les va colant quan
menys ens ho esperem.

Riu Amunt
GEBRE

The Indian Runners
2021
[Indie pop sudista]

El quartet ebrenc publica el
seu primer llarga durada. Un
disc compost per 11 temes al
mes pur estil pop rock independent britànic dels 90, amb
unes melodies molt treballades, un so molt net i clar,
que donen al disc un punt de
frescor que avui dia s'agraeix
molt. A més a més, si li afegim
la particular veu i accent d'Aleix
Ferrús, això li dóna un punt
diferencial i característic al
disc i a la banda. "Demà sortirà
el sol', 'Riumar', 'Ja no penso
en les ferides', i 'Desapareix',
el primer single extret del disc,
son alguns exemples de la
bona feina, tant a la part de
composició com de producció.
Los del sud vos mataran a tot
(amb melodies plusquamperfectes)
Dani

Laura Peña

Republicafrobeat
Vol. 5 – Mujeres 2
DIVERSOS
New Beats
2021
[Poder a la dona]

En aquest nou recopilatori que ens fa DJ Floro, ens
trobem diverses bandes de
veus femenines compromeses
amb el feminisme, identitat,
diversitat i justícia social
que defensen amb les seves
lletres. Les seves músiques
són combinacions que van des
del jazz al funk, passant pel
highlife de sons tribals africans
i tropicals, des de brasilers a
nigerians, d'on té origen l'afrobeat pel seu pare Fela Kuti,
motiu pel qual es van iniciar a
fer aquests recopilatoris l'any
2002. Un luxe de barreges
musicals, sons, esperits, veus,
que fan moure el cos, bategar
el cor i a la vegada remoure la
consciència.
Joan Vendrell Gannau

Crooner
MARCO FONKTANA
New Beats
2021
[Un crooner urbà]

Frank Sinatra no li agradava
que li diguessin que era un
crooner, però Marco Fonktana ho fa servir per posar nom
al seu nou i tercer disc. No
compta amb una big band com
els cantants d’antuvi, però sí
interessants col·laboracions
com amb Niñato o els Homes Llúdriga, entre d’altres.
Des del seu origen al hip hop
positiu amb scrachs, samplejos, singles... fins a barrejar-ho
amb els sons més clàssics del
funk, soul, jazz, amb -fins i tottocs llatins; aconsegueix un
còctel musical que no passa
indiferent junt amb unes lletres
de molta forta actualitat social
i amb petites pinzellades d’estil ego-raper.
Joan Vendrell Gannau
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Starlust.

Las fantasías
secretas de los fans
Fred Vermorel

Contra

Un dels grans mèrits del periodista britànic Fred Vermorel,
a banda la seua extensíssima tasca de recerca que va dur a
terme – són més de 400 testimonis els que nodreixen este
llibre – és el d'haver encarat el fenomen dels fans sense cap
mena de paternalisme ni condescendència. Sense prendre'ls
per bojos. Tots tenim al cap les imatges d'adolescents al fil
de la histèria col·lectiva: de fet, és esta la imatge de portada
de l'edició en castellà de Starlust. The secret fantasies of
fans, publicat originalment en 1986 i ara traduït i actualitzat per Contra. Però la profunditat del fandom és molt més
gran. De fet, Vermorel tenía molt clar que la seua era una
dimensió psicològica i sociològica que no estava suficientment explotada, que encara no s'havia contat en tota la seua
complexitat.
És així com va afrontar el repte de traçar esta panoràmica. Perquè no parlem només de joves i adolescents, no.
Parlem de gent dreta i feta, amb les seues famílies, els seus
fills i els seus matrimonis. Este llibre conforma una mena
d'història oral inconnexa, traçada arran dels testimonis de
fans de David Bowie, Ultravox, Marc Bolan, The Police o
Barry Manilow, que acaba per convèncer-nos que la realitat
a voltes pot superar la ficció, i que algunes de les delirants
fantasies dels seguidors més obsessius poden també acabar
sent més singulars que qualsevol història que els seus ídols

hagen pogut escriure mai. Les aventures sexuals que desfilen rebenten qualsevol taxonomia, però també el sentiment
de possessió, el despit cap a les missives no respostes o fins
i tot els impulsos homicides – recordem que John Lennon
va morir precisament a mans d'un fan a qui la cosa se li'n va
anar de les mans – formen part del menú.
La gran majoria de testimonis que formen part d’Starlust
van voler preservar la seua privacitat, emprant noms falsos.
Molts d’ells vivien existències grises. Alguns fins i tot tenien
problemes per a tindre relacions mitjanament normals (tot i
que, què entenem per normal?) amb les seues parelles sense
evocar la memòria dels músics que admiraven, com és el cas
d’algunes de les fans més entregades de Barry Manilow. I tot
i que ara, amb la distància del temps, ens puguem preguntar – amb raó – com són de diferents les relacions dels fans
amb les estrelles, tenint en compte l'actual omnipresència
de les xarxes socials i la manca de misteri que comporten, el
que sí que és veritat és que els anys huitanta als que Vermorel ens transporta van marcar un abans i un després pel que
fa a la consideració del fan com a un element indispensable
de l'equació de la música popular. Un objecte de desig per
part de les discogràfiques i els managements dels músics,
que fins llavors s'havien mirat el fenomen amb indulgència, o
si no directament amb menyspreu.

CULTURA DISPERSA

Text: Carlos Pérez de Ziriza
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The Mitchells
vs The Machines

Mare of
Easttown

Explosió
d’energia i
creativitat

Quan res és
el que sembla
i tot és un
desastre

Text: Jan Romaní

Text: Laura Peña

En l’estrambòtica història d’una família desastrosa que
ha de lluitar contra robots per salvar el món, en l’original
i innovador estil d’animació, en l’humor a vegades intel·
ligent i a vegades completament absurd i en els centenars de detalls i referències que s’aprecien més en un
segon visionat, The Mitchells vs The Machines desprèn
creativitat i energia en cada frame.
I és que la mateixa protagonista de la pel·lícula, la
Katie, és una entusiasta del cinema amb una capacitat creativa extraordinària. El conflicte principal, però,
és que el seu pare no la comprèn per molt que ho
intenti (i que els robots estan envaint el món, és clar).
Si fos només per l’apocalipsi, estaríem parlant d’un
guió prou entretingut per part de Mike Rianda i Jeff
Rowe, coneguts per escriure a Gravity Falls, però la
veritat que es desprèn de les relacions familiars és el
que eleva la pel·lícula a una de les millors animacions
de l’any.
Bé, les relacions, i l’estil de l’animació. La mescla de
2D i 3D recorda a la trencadora i guardonada SpiderMan: Into the Spider-Verse, també produïda per Phil
Lord i Christopher Miller. En aquest cas, la barreja té un
altre sentit narratiu, perquè els dibuixos semblen fets
per la mateixa Katie, com si fos ella qui dirigís la història
que està vivint amb la seva família.
Aquesta decisió creativa li dona encara més dinamisme i color a una obra ja per si plena d’elements esbojarrats com uns robots desertors, un gos que pot semblar
un porc o uns malèfics furbies. Tot plegat genera una
energia similar a una altra gran pel·lícula dels mateixos
productors, The Lego Movie, tot i que The Mitchells vs
The Machines és menys rica en humor, però més rica en
missatge. Un missatge sobre la connexió amb la família
i els perills de la tecnologia que, tot i evident i explícit,
no és mai condescendent. Com tampoc vull ser-ho jo
dient-vos que aneu a Netflix a veure-la ja.

La resolució de crims a la petita pantalla sempre ha tingut molt d'èxit entre les audiències. Si a més a més, de
retratar un crim, perfiles personatges de manera brillant
que semblen tots sospitosos, afegeixes una petita dosi
de crítica social en forma de comunitat extraradi de
l'Amèrica profunda i una protagonista encarregada de
resoldre'l que està més perduda en la seva vida que res,
el combo és extraordinari. I és el que l'última estrena de
HBO ens acosta cada setmana amb Mare of Easttown.
El mèrit recau en dues persones. El creador, Brad
Ingelsby que ha definit una minisèrie de 7 capítols on
el ritme està calculadíssim per no deixar l'espectador
indiferent i esperar el capítol següent setmana darrera
setmana i sobretot, també recau en la Kate Winslet
que ha tardat deu anys a tornar a la petita pantalla per
interpretar el paper de Mare Sheeran, aquesta investigadora policial que ha de resoldre un crim mentre la
seva vida i el seu entorn s'enfonsa.
En aquesta sèrie, tothom sembla sospitós, però és
que també tothom sembla un desastre. Àvies que s'han
de fer càrrec dels néts, filles que són mares adolescents i que van pel pedregar, homes que no saben utilitzar el seu temps de manera sàvia i tots viuen en una comunitat que insisteix a aparentar estabilitat emocional.
Tot un compendi de definicions narratives que fa
que no tinguis ganes que s'acabi i que converteix a
Mare of Easttown en clàssic instantani de la ficció
televisiva. Poques ocasions tindrem per veure a la Kate
Winslet en aquest estat de gràcia interpretatiu i a sobre veure-la afinant un accent perfecte de Pennsilvània, bevent i obrint cerveses com si no hi hagués demà,
menjant patates fregides i espatarrada al sofà amb
xandall, demacrada i amb unes arrels de mig metre que
cap perruquera s'atreveix a tocar mentre nois molt més
joves que ella li demanen per sortir i li confessen que
estan enamorats d'ella. Fantàstica. Sublim.

CULTURA DISPERSA

La Guàrdia, un podcast musicalment dispers
sense filtres, etiquetes, ni elitismes.
Aquesta setmana ho petem amb 31 Fam.
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LA COL·LECCIÓ

L'Hotel Chelsea de Nova
York és un punt vital per
a la història de la cultura popular del segle XX.
També és el racó favorit
de molts de melòmans
i gourmets de bones
històries polifòniques
a casa nostra. L'espai
cibernètic en forma de
bloc en què l'Olga Sunaya vincula una cançó
amb una efemèride i
que ara ha quedat
recollit en el llibre
121 cançons i 1 hotel
(Simbol Editors, 2021).

OLGA
SUANYA
Quin va ser el disc que va inaugurar la
teva col·lecció?
Doncs diria que el Max Mix 4. Aquell que
venien amb un kit que anunciava "Haz tu
megamix". Jo tenia 13 anys i començava
a descobrir la música disco de finals dels
vuitanta.
Quin és el disc que has escoltat ﬁns a
cremar-lo?
Sense dubte, qualsevol de Pink Floyd.
Però diria que el que em sé de memòria
de cops que l’he arribat a escoltar és The
Dark Side of the Moon, un disc que vaig
descobrir a principis dels noranta i que
curiosament és de l’any que jo vaig néixer.
Quin casset no deixava de sonar mai al
cotxe dels teus pares?
Al meu pare li agrada molt la música i no
té mal gust, així que al cotxe hi havia una
bona i diversa selecció. Hi podien sonar els

Text: Oriol Rodríguez
Foto: Arxiu Olga Suanya

Beatles, Neil Diamond, Simon & Garfunkel,
Serrat...
Quina és la millor cançó que es va escriure a l'Hotel Chelsea?
"Chelsea Hotel Nº2" de Leonard Cohen
i que fa referència a la nit de sexe que
va tenir amb Janis Joplin a finals dels
seixanta en una de les habitacions de
l’hotel. Però també es mereix una menció
a "Sad-eyed Lady of the Lowlands", la
cançó que Bob Dylan va escriure per a la
seva primera dona Sara.
Quin disc hauria de tenir tothom obligatòriament?
Closing Time de Tom Waits.
Un disc nostrat?
Deus Ex Machina d’Exili a Elba. És poc
conegut, però per mi és del millor que
s’ha fet en català en els darrers anys.

Un plaer pecaminós?
Les versions de cançons que milloren les
originals: com "With a Little Help from
My Friends" de The Beatles interpretat
per Joe Cocker; "Don’t Stop the Music"
de Jamie Cullum i que vaig saber més
tar que és un tema de Rihana; "XO" de
Beyoncé en la versió de John Mayer; o
"She" de Gram Parsons cantada a dues
veus per Emmylou Harris i Chrissie Hynde o per Norah Jones al concert tribut
que li van fer a aquest músic el 2004.
Un disc que compraries només per la
seva portada?
Breakfast in America de Supertramp. I si
algú vol saber el perquè, trobarà la resposta a la història d’aquesta cançó que
trobarà al llibre del Chelsea.
L'últim disc que t'ha fet esclatar el cap?
Amanda Anne Platt & The Honeycutters.
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