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DE PEL.LÍCULES

Tot just surto de l'In-Edit, el festival de cine documental musical, una gran ocasió per veure i
sentir la música d'una altra manera. Com que tinc aquesta
mania classificadora, m'ha donat per agrupar dos tipus de
pel.lícules que he vist.
Al primer grup hi ha pel.lícules relacionades amb
música negra, com l'excelent "Made in Jamaica", o "On
the rumba river". Ens parlen de realitats socials molt
crues i desoladores. La de Jamaica, un dels llocs on hi
ha més assassinats del mon, i on la cultura de l'esclavatge ha deixat petjada profunda, i la de Kinshasa, al
Congo, on el colonialisme sembla haver desarmat els
recursos que una comunitat té per créixer per ella mateixa. I també ens parlen de la música com element de
cohesió i lluita, i d'expressió de sentiments com la ràbia,
el dolor i, si pot ser, l'alegria. En qualsevol cas, la música
per sortir enfora.
Al segon, hi ha els documentals sobre Scott Walker i
Glenn Gould. Personatges blancs i del mon occidental
que viatgen cap a l'interior d'ells mateixos, cap a l'inconscient, cap a zones obscures, a la recerca d'un coneixement que només poden expressar amb música. Viatges
molt intensos que voregen la bogeria. Impressiona la
determinació i la claredat amb la que aquests artistes
assumeixen el seu itinerari.
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Les diferències són clares, però també hi ha similituds,
no sé si ho diré prou bé, en la manera que els músics realitzen els seus camins, tractant de saltar l'espai entre el lloc
on són i el lloc on volen arribar. Sembla estrany igualar-ho,
per què l'entorn dels uns és molt més amable i acomodat
que el dels altres, però crec que és així. Endins o enfora,
benestants o no, el repte i l'actitud tenen quelcom de comú.
Això em fa pensar en com els científics diuen que la
natura necessita que hi hagi irregularitats, coses asimètriques, per a què l'evolució continuï. O, d'altres que diuen
que la bellesa d'un rostre humà -i la bellesa en generalmai està en la simetria. O en un amic que em deia que una
mica d'infelicitat és necessària per viure. Que la gent
massa estable li sembla morta. (I que ningú entengui que
justifico la misèria i explotació, que no és això).
I, canviant de tema, però seguint amb pel.lícules,
aquests dies no paro de pensar en com em va impressionar, i també emprenyar, durant els anys vuitanta, que de
cop i volta molts fans de Godard, Bergman i Passolini, es
van entusiasmar amb "La guerra de les galàxies" i "Indiana
Jones" com a relleu estètic. Ho van fer amb el mateix fervor de convers que abans havien anat a cinemes d'art i
assaig, que ara van passar a oblidar. Amb la mateixa convicció que es van tornar "realistes" enlloc d'"idealistes". Hi
penso, per què crec que la Barcelona "emprenedora" i no
obstant anímicament encallada que vivim, té alguna cosa a
veure amb aquella conversió i, sobretot, amb aquell fervor.
JORDI OLIVERAS http://jordioliveras.blogspot.com/

Director Jordi Oliveras Coordinador de redacció Andreu Viñas Pol
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OPINIÓ
JOAN-ELÍES ADELL

REDUCCION

S

THE WORLS IS EVERYTHING
Perdoneu si en aquesta ocasió les meues Reduccions
tenen un caràcter més personal que en ocasions precedents. I és que, a mitjans de setembre, vaig tenir la
immensa sort d'anar a París a veure el concert d'un
dels músics que sempre he seguit amb un major
interès: David Sylvian. Malauradament, i no sé per
quina raó, aquesta nova gira –The world is everything–
tampoc no ha tingut parada a Barcelona. Potser per als
més joves caldrà recordar que David Sylvian va ser el
cantant i líder d'un dels grups més suggerents de la
new wave britànica: Japan. L'any 1984, però, va
emprendre una carrera ben interessant en solitari, després d'haver col·laborat amb el músic japonès Ryuichi
Sakamoto, amb qui va escriure el seu primer gran hit
internacional: “Forbidden Colours”. Els seus nombrosos discos en solitari –els dos últims els ha editat sota
el nom de la banda Nine Horses– o en companyia d'artistes com, per exemple, Robert Fripp, Hector Zazou o
Holger Czukay, consoliden una carrera en la qual ha
entrecreuat i fusionat músiques de procedència diversa, fins al punt de complicar molt la feina de qui intenti

col·locar-li una etiqueta definitiva. Des de començaments
d'aquesta dècada, a més, pilota la seva pròpia companyia
discogràfica, Samadhi Sound, oberta a projectes propis i
aliens. Han dit d'ell que és un outsider, i ell mateix ha reconegut que sempre ha defugit la fama, si això li obligava a
transitar per espais no desitjats. En aquesta relativa
penombra en què ha triat situar-se, després de sobreviure
amb dignitat els anys 80, David Sylvian s'ha dedicat a la
fotografia, a l'art, a la poesia, a les instal·lacions musicals,
com es pot comprovar en el seu últim espectacle, on la
imatge té un pes propi. Artista de culte, doncs, però sempre marcat per una elegància extraordinària, estil que
comparteix amb altres cavallers britànics de la seva generació. I amb la seva música, tal com vaig poder comprovar
in situ al seu concert a La Cigalle de París, David Sylvian
continua encara afrontant reptes, personals i globals, que
han enriquit el seu treball al llarg ja de tres dècades. Una
trajectòria, doncs, marcada per la paciència, la bellesa i la
jadellp@uoc.edu
perseverança.

RAMON FAURA COLL

COMENTARIS

AL MARGE
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AFORISMES DE TARDOR
Intro: Observo amb no massa perspicàcia
com el personal es complica a l'hora d'aclarir, pel que fa als serveis dels restaurants,
quin és el d'homes i quin el de dones. Tot
allò de les dues siluetes era terriblement
efectiu: Ninotet amb cametes, ninotet amb
triangulet. La degradació de la restauració
inclou cartellets cada cop més confusos,
probablement a causa d'una manera molt
idiota d'entendre l'originalitat. Des de la
obtusitat cursi d'un plàtan i dos préssecs,
fins a signes, sense dubte totalment incomprensibles, com els que ahir em vaig trobar:
una fotografia d'un mar i d'una muntanya
(Realment, clau de lectura mitològica: Poseidó i Hera? demasié).

1. Quan deixes de fer una cosa, deixa de ser
necessària
2. Si no hi ets, no fas falta
3. Totes les mediocritats són estrictes en
l'observació del protocol.
4. És intrínsec al professor ser una mica repellent, com és intrínsec dels alumnes badallar com esclaus.
5. La majoria de la gent no entén res, ni ho vol.
6. Molestar un policia és l'única manera inequívocament científica de verificar que els impostos serveixen
per alguna cosa.
7. La gent que viatja en tren, en realitat, no fa res.
8. Totes les persones que eren guapes de petites, de
grans tenen problemes; el més habitual, deixar de ser-ho.
9. No hi ha cap geni que negui el concepte de geni.
10. La gent sense talent sempre tracta d'explicar-lo
tangencialment.
11. Ningú fa el què vol... i no només perquè no sàpiga
què vol.
12. La covardia és un grau de lucidesa, però també de
soledat.
13. La soledat absoluta, si fos possible, seria l'única
forma d'immobilitzar el temps.
14. La soledat absoluta, si fos possible, seria l'única
forma de no existir i estar viu.
15. L'entusiasme i la bona fe son necessàries, sí; i
també pretext d'incompetents.
16. La gent humiliada és dolenta o ho serà.
17. La gent sensible entén que la ofensa és continua.
18. Forma part de l'imbècil no saber-ho.
19. L'autèntic pesat no és qui parla molt, sinó qui mai
escolta.
20. Els dèbils estan, essencialment, en contra de les
solucions.
Èpileg 1: Un altre símptoma de la degeneració de la
restauració barcelonina és l'enrolladisme de molts
amateurs. Per exemple, quan el cambrer seu o s'ajup
al costat del client i diu “¿Qué chicos, ya sabeis lo que
quereis?”. Un costum detestable en qualsevol idioma.

VICTOR NUBLA

SACRÉ!

Sempre m'he demanat perquè, tot i que molts i molts
músics passen pels estudis de Ràdio Contrabanda,
Radio Ciutat Vella o Ràdio PICA, aquestes emissores
històriques y actualitzades, supervivents i precursores,
no apareixen als mapes de les ones que la premsa facilita. Els programes d'aquestes estacions sovint donen a
la música la importància i el protagonisme que la FM fa
veure que dóna però, per interès o per manca d'informació, no arriba a donar. La seva adaptació a la dinàmica de la xarxa d'internet és positiva, però en no tenir
recursos, ni les ones ni l'ADSL serveixen per difondre
plenament uns estils de difusió que de ben segur
poden ser molt beneficiosos per a la música local.
Solament ScannerFM, emissió/emissora, d'intel·ligent
caire simbiòtic, ha pogut en molts pocs anys fer-se
conèixer a nivell urbà. Ho han fet, és clar, utilitzant
estratègies més modernes, més visibles, més d'intervenció. Això és una fantasia sobre què passaria si, a
més de Scanner, l'oferta inclogués aquestes altres
històriques estacions, compromeses, com ells, en la
difusió de músiques no “formulables”. Fantasia espúria,
ja que l'oferta existeix. Pregunta: perquè les institucions, la premsa i el propi teixit cultural no ho té present? Els llenguatges de la difusió dels llenguatges han
canviat, però els llenguatges a difondre, gairebé res. Si
no han canviat, però no es difonen, probablement s'extingeixin sense que ningú se n'adoni. Cal recuperar el
llenguatge de difusió dels llenguatges no difosos. Per
tal de no perdre riquesa cultural, ni memòria, ni espai.
disc recomanat: Leione (Dominio Dostares) un vi fet amb 100% de
la varietat prieto picudo.
llibre recomanat: Simfonia Monolítica, de Francesc Diaz i Melis i
Albert Giménez, una col·laboració inesperada que tot just acaba
d'editar-se.
plat recomanat: Historia de un incendio (Arte y revolución en los
tiempos salvajes. De la Comuna de París al advenimiento del punk),
de Servando Rocha, recentment editat per La Felguera.
vi recomanat: aquesta no és una bona temporada de bolets, però
de camagroc sempre se'n troba al mercat. Uns cigrons amb camagrocs ens poden fer molt feliços.
nublanativa@hronir.org

Cal afegir que normalment tenen faccions assimilables a
les del Miguel Bosé i que també porten túnica blanca o un
gorro de llana amb un estampat grotesc.
Èpileg 2: Fa tres anys que comprovo com el sector social
més mal educat i cridaner és l'universitari. A qui no em
cregui, que agafi els ferrocarrils de la Generalitat i observi.
Un salvatgisme molt superior al de qualsevol festa bàvara
de la cervesa i que em confirma en aquella vella idea de
que a Occident li queda poc.
ramon@lepetitramon.com
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Actua a Tortosa, el 28 d'octubre; a
Granollers, el 23 de novembre i a
la Canonja, el 29 de desembre.
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ActuaaSalt,el16de
novembre.
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ActuenaSabadell,el7de
novembre;aVilassarde
Dalt,el24denovembreia
l'HospitaletdeLlobregat,el
14dedesembre.
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ErikSatie Circusactua aLleida,
el 24 de novembre; a Tortosa, el
25 de novembre; a Figueres, el 2
de desembre i a Pals, el 15 de
desembre.

ActuenaT ortosa,el2de
desembre.

FACTODELAFÉY
LASFL ORES
AZULES
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ERIK SATIE CIRCUS

CARMECANELAI
LLUÍSVIDALTRIO

ActuaaBalaguer ,el8de
novembre;al'Aldea,el17
denovembre;aHostalric,el
24dedesembreia
Terrassa,el28de
desembre.

LA DANSERIE DE
L'ARXIDUC

ActuaaT orroelladeMontgrí,el
4denovembreiaT remp,el8
dedesembre.

MIQUELGIL

ActuaaSalt,el16de
novembre;aSantP erede
Ribes,el17denovembreia
VilanovailaGeltrú,el23de
desembre.

FAMDEFUNK

ActuenalaP obladeLillet,el3
denovembreiaT orroellade
Montgrí,el2dedesembre.

ORQUESTRADE
CAMBRATERRASSA
48

AKLISO

ActuaaF als,el24de
novembreiaFigueres,el15
dedesembre.

ActuaaCanovelles,el16de
desembre;aT orroellade
Montgrí,el16dedesembre;
aP alau-solitàiPlegamans,
el21dedesembre;a
Vallromanes,el22de
desembre;aRiudoms,el23
dedesembreialaSelvadel
Camp,el26dedesembre.
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LA PREGUNTA

OPINIÓ

Nativa ofereix aquesta
pàgina perquè lectors i subscriptors
puguin dir la seva.
A més, a cada
número farem un
pregunta que veurà
les respostes publicades
en el següent.

LA PREGUNTA PEL NÚMERO QUE VE ÉS:

VIA MAIL / VIA POST
El 30 de Noviembre en el Colectivo Sin
Enchufe nos vestimos de largo en el Espai
Musical La Bàscula. Ponemos sobre la
mesa propuestas de reacción ante tanta
injusticia cultural, dejamos un espacio de
creación para jugar haciendo música, malabares, pintando,...y nos montamos la fiesta
para practicar con la coordinadora cultural
que acaba de nacer. Será un vínculo entre
artistas, creadores y gente proactiva para la
creación y difusión e intercambio sobre la
música y el arte. Sabemos que el panorama
está chungo, pero ya no hay tiempo de
quejas, ¡reacciona como mejor sepas! Para
más info: sinenchufe@labascula.org.
SIN ENCHUFE

La música es viu
o es pensa?
Escriu a: info@indigestio.com
Els textos enviats no han de superar els
500 caràcters amb espais (“Via mail / Via
Post”) o els 300 caràcters amb espais
(“La Pregunta”).

Dedos sudorosos que te aprietan contra
unas columnas. Manos imparables que me
hacen rozar el suave nylon. Otros, con gestos impulsivos, no se cortan, arremeten
contra mí y me hacen lamer el frío metal.
He visto como algunas tienen el oro como
precio. Pero aún hay peores situaciones,
aquellos para los que sólo somos meros
complementos, sin ninguna utilidad. ¡Estoy
hasta el culo de ser una púa! Espero que
pronto me reciclen, si puedo elegir, la próxima vez quiero ser la figurita de Bob Marley
en el guardabarros de una Volkswagen, al
menos veré mundo.
IRENE
Camping al sidecar divendres 26 d’octubre.
Després del rock-blues belga dinamitzat
per The Experimental Tropic Blues Band,
amb una posta en escena contundent (baixant-se els pantalons i efectuant el que van
anomenar ‘the bionic dick’), Camping va
interpretar temes del nou disc, demostrant
una evolució, i temes dels discos anteriors.
Percussió a primera línia d’escenari,

teclats, guitarres i baixos al darrera, canvi
d’intruments entre cançons i rock experimental de calitat. Politics of love.
ALBERT ISNARDO

Yo no qujiero ser un rocksatr como tu...
Los Reservas nos invitan en su myspace a
definir qué es un Rockstar, y a disfrutar de
la letra incisiva y la melodía dylanesca de
su track con ese mismo título. Con algunas
respuestas dignas de enmarcarse, esta
divertida convocatoria nos hizo preguntarnos si el público prefiere el egocentrismo
exacerbado y la parafernalia que rodea a
algunos mitos o la proximidad de bandas
que, carentes de soporte institucional y de
las discográficas, nos están regalando lo
mejor que saben hacer: su música. Qué es
un rockstar?. Nosotras lo tenemos muy
claro.
PISHAPEANS MEDIA PRODS
Sobre Manos de Topo i Maristany al teatre
Llantiol – Club Hipersons 14 d’octubre
L’experiment entre Manos de Topo i Maristany al teatre Llantiol va ser un èxit. Maristany va obrir com una síndria les cançons
pop, d’altra banda excel·lents, de Manos
de topo. Va ficar-hi silencis, incloure sonoritats jazz i free, de vegades va deixar que
lluís l’esquelet rítmic, d’altres era la veu i
l’acústica qui es quedaven soles... i, per
sorpresa de molts, tot això, lluny de desfigurar-les, encara afegia més intensitat a les
cançons. I no perquè deixessin de ser elles,
sinó per tot al contrari, per manifestar-se
amb més vehemència. En aquest nou context, la veu adquiria una especial intensitat,
especialment colpidora i sense perdre el
punt irònic de costum.
JULIÀ SOROLL

HO DEIXO ANAR
MÚSICA I PODER. LA IRRESPONSABILITAT DEL MÚSIC
La música ha estat sempre un vehicle de la política.
Encara en molts països una cançó no té sentit si no diu
alguna cosa important. Però avui dia els músics estem
tant tous que ni se’ns censura. Amb la quantitat de
porros i alcohol que hi ha als escenaris i assajos, ja no
se’ns ha ni de vigilar. Als artistes i la gent de la indústria
ens costa molt implicar-nos i sortir de nosaltres matei-

xos. Preocupats en viure d’això, el contingut queda en
anècdota. Falta capacitat de renúncia als diners i al reconeixement en pro d’una actitud moralment ferma. Finalment, és dins l’autor mateix allà on la música té més
poder, allà on el material té més capacitat de transformació del pensament, de la conducta. Hom ha de vigilar què
es posa a la boca. NARCÍS COROMINA
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REPORTATGE 1

P

ORTEM UNA VIDA d'excessos sonors. Del soroll del trànsit, el metro i les ambulàncies en
fugim amb l'iPod i la virtualitat de l'mp3, afegint capes i capes de so al so. Els nous costums ens han canviat els hàbits d'escolta i això ho saben a la perfecció els ens de poder
que usen la música com una eina per exercir el seu control. Sigil·losament. L'art segueix sent un
forma de resistència..
OLGA ÀBALOS CUEVAS

L’ART DEL SOROLL
“En el segle XIX, amb la invenció de les màquines, va néixer el soroll. Avui el soroll triomfa i domina sobirà sobre la
sensibilitat dels homes”, escrivia Russolo el 1913 en el
Manifest Futurista. “Nosaltres els futuristes hem estimat
profundament les harmonies dels grans mestres i hem gaudit d'elles. Beethoven i Wagner ens han trastocat els nervis
i el cor durant molts anys. Ara ja en tenim prou i gaudim
molt més combinant de forma ideal els sorolls de tren, de
motors d'explosió, de carruatges i de masses cridant, que
tornant a escoltar, per exemple, “l'Heroica” o la “Pastoral”.”
En la mateixa línia de pensament, d'amor al so i a la urbanitat com una gran simfonia de música aleatòria, imprevisible
i excitant, el compositor nord-americà John Cage (19121992) confessava al documental Oído (Miroslav Sebestik,
1992) la seva amorosa relació amb les freqüències: “quan
NATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

escolto el so del trànsit, aquí a la sisena Avinguda [de Nova
York] (...) tinc la sensació que el so està actuant. I estimo
l'activitat del so. Miro com es fa més fort, més fluix, més
agut, més greu, més llarg i més curt”, explicava mentre
somreia entusiasmat als seus gairebé 80 anys. De fons es
podia sentir un no parar de rugit de motors i clàxons provinents del carrer. Tot un espectacle, el de l'acció del so,
segons la visió cageana que va convertir en composició
musical a la seva obra “4'33''”, on durant aquest període
de temps, i sense cap nota escrita a la partitura, la “música” es componia amb els sons que espontàniament sorgien en el lloc i el moment de la interpretació.
Avui en dia, els pensaments de Russolo i de Cage ja no
s'ajustarien a la nostra realitat, és més, podrien considerar-se provocadors i políticament incorrectes -la sensibilitat davant del problema del soroll a les ciutat és ja una

9

qüestió d'estat-, però, en canvi, en ells s'hi denota una
profunda consciència cap al so i l'acte de l'escolta, cosa
que avui en dia semblar estar en perill d'extinció. Els nostre hàbits d'escolta estan canviant, així com la relació que
tenim amb la música i el silenci. L'excés sonor a què
estem sotmesos diàriament -grues, clàxons, politonos,
cotxes-discoteca, música de supermercats, la tele sempre
encesa en els bars, etc.- fa que la nostra oïda estigui cansada, saturada, però alhora tan habituada i reconfortada
pel soroll que la música tendeix a desaparèixer com a tal
per passar a ser un element més d'aquesta remor de fons
que ara anomenem “contaminació acústica”. Això fa que
haguem interioritzat costums com el d'encendre la televisió, encara que no la mirem, tot just arribar a casa amb
l'excusa de “desconnectar”. Estem anul·lant la funció més
primitiva de l'oïda: la de ser un sentit indispensable per a
la nostra supervivència com a mamífers que ens feia estar
atents, expectants, actius. Que tenim l'oïda acomodada
ho saben molt bé els experts en màrqueting que ens fan
empassar música, com per exemple en les grans superfícies, sense que en siguem conscients, per modificar el
nostre comportament. Juguen amb el nostre sistema nerviós i ens deixem fer.
La Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona,
Carme Pardo, també traductora de Escritos al oído de
John Cage (Colegio de Aparejadores y Aquitectos de Murcia, 1999), fa dos anys que encunyà el concepte “escolta
en continuïtat” per a definir aquesta relació gairebé depenent que podem tenir amb el so i que és extensible a les
polítiques de difusió insistent, persuasiva i repetitiva de
missatges sonors als mitjans de comunicació i que alhora
determinen els sistemes de producció i la forma de consum. Una tècnica heretada de la propaganda política i
l'experiència ensinistradora dels règims totalitaris i feixistes. Pardo fa incís en el fet que cada vegada més escoltem sense intèrvals. “Em preocupen aquests processos
d'escolta que van units a lògiques repetitives com és la
lògica esgotadora que utilitza la ràdio per difondre una
música determinada i no una una altra -encara que també

hi ha bons programes d'”alliberament”-. El fet que la lògica de la repetició instauri un gust determinat és preocupant, com també ho és que visquem en una de les ciutats
més sorolloses d'Europa i que a la vegada tothom vagi
amb el seu ipod dins de la seva bombolla sonora. Perquè
tot té a veure amb la creació d'identitats repetitives que
fomenten una societat determinada. No és negatiu escoltar música, el que és negatiu és estar dins d'aquesta bombolla i que no hi hagi res més que la bombolla. Quan la
forma d'escolta ens relega com a persones a no saber
com escoltem, aquí hi ha un problema. Hi ha alguns tipus
d'escolta que ens impedeixen que ens escoltem a nosaltres mateixos”. I davant de l'excés sonor (segons l'Instituto Nacional de Estadística, Barcelona és la segona ciutat
més sorollosa després de València), l'interval, l'espai, la
interrupció, la presa de consciència és necessària.
Des de la web de l'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA: www.sorolls.com) defensen
que “el soroll idiotitza, denigra i no és cultura” i proposen
un exercici senzill per convèncer-nos de la seva creuada:
hem de comparar què ens suggereix una foto de l'interior
d'una biblioteca i una foto de Led Zeppelin en concert. La
resposta està dins nostre. A veure... Em permeto contestar:
la primera, un espai silenciós destinat a la lectura i la concentració; i la segona, Música en majúscules. Segueixo llegint i veig que no he encertat en la resposta: resulta que la
música en viu és contaminació acústica. Vaja... Em pregunto si la idiotització de què parlen no serà prèvia al soroll...
DINS DE LA BOMBOLLA
“Mira, ara tu i jo estem parlant [en aquesta cafeteria] sense
necessitat d'escoltar la música”, em fa veure la Carme
Pardo en la trobada per elaborar el present text. “Escoltes
la música del segle XVIII o XIX i és bastant més complexa
que la que estem sentint en aquest moment”. Sonen de
fons melodies lleugeres, amb un punt melodramàtic i teatral, pop-rock d'herència vuitantera, latin house descafeïnat, R&B comercial, flamenc pop.... peces d'aquest gran
conglomerat d'estils i gèneres que anomenem “mainstreNOVEMBRE–DESEMBRE 2007

NATIVA41

10

am” que alimenta la ràdio, la televisió i són carn de politono. “Si alguna cosa és majoritària és que és fàcil”, assegura la filòsofa fent referència a aquesta música que, omnipresent, se'ns escola quasi de forma vírica per les orelles.
Però no serà que és el que agrada a la majoria de les persones? “El gust és una trampa. No és més que una habituació a alguna cosa”, insisteix. La reiteració dels missatges pot fer miracles. Els publicistes tenen ben apresa la
lliçó. La música repetida en sèrie com un producte més
per a la societat de masses, pot crear modes, tendències,
identitats i opinions, tot i estar disfressada magistralment
de llibertat d'elecció. Ningú no ens obliga a consumir la
música que consumim de forma explícita, però sí que
sigil·losament se'ns educa l'orella perquè així sigui.
Aquesta teoria es recolzaria en la idea de poder que pensadors postmoderns com Michael Foucalt han ponderat:
el poder ja no el podem entendre com una força identificable i centralitzada en una persona o ens sinó com una
xarxa que actua arreu de forma gairebé imperceptible.
Foucault argumenta que l'exercici del poder ja no consisteix en forçar i obligar sinó en buscar altres formes de fer
que la gent es comporti d'una altra manera. I en aquest
sentit, la música es converteix en un material altament
conductor, ja sigui perquè és l'únic art que ens arriba dins
del cos en forma de vibració encara que ens tapem les
orelles (sí en canvi podem tancar els ulls o tapar-nos el
nas), ja sigui perquè la música té unes funcions socials
vitals per a nosaltres. Agafant les idees del sociòleg del
rock, Simon Frith, direm que “hi ha una interacció entre
una immersió personal i el seu caracter públic que fa que
la música sigui tan important en la ubicació cultural de l'individu. Diguem que és l'externalització d'una passió interna. Això és obvi en les fans adolescents però les tribus

urbanes més madures i l'elitisme burgès en els cercles de
connoisseurs de la música clàssica del segle XIX funcionen de la mateixa manera”. Pardo ho diu clar: “si el poder
utilitza la música és perquè aquesta té poder sobre nosaltres”. Alguns bons exemples de com el poder s'expressa a
través de les formes sonores serien els himnes futbolístics,
els càntics en una manifestació, l'ús dels altaveus en llocs
públics -un sistema molt utilitzat pels dos bàndols durant
la Guerra Civil espanyola-, els “cants en grup” per l'ensenyament d'una identitat comú. El caràcter militaritzat d'algunes músiques de ball, les pulsacions de les quals provoquen que centenars de persones en discoteques es
moguin a un pas uniforme durant hores, o la desaparició
del “minut de silenci” en els homenatges públics (ara sona
música!) serien fets també reveladors.
LA DICTADURA DE LA TÒNICA
Però què fa que la música popular actual, ja sigui pop,
rock, punk, folk o chill-out, sigui tan fàcil de descodificar?
Assegura també Pardo que el pop, per exemple, seria l'evolució natural de la música tonal, nascuda fa segles a
occident i feta música clàssica de culte i “oficial” per
monarquies i règims totalitaris i feixistes. En aquest tipus
d'organització sonora, la nota tònica exerceix el domini
sobre les altres notes i condiciona la relació que tenen
entre elles creant certes jerarquies. A les nostres orelles,
això es transforma en un llenguatge que hem interioritzat
des de que naixem i que ens permet sentir-nos còmodes
quan el sentim, perquè coneixem com funcionen les harmonies, les tensions, les cadències finals i intuïm, encara
que no sapiguem res de teoria musical, quan una cançó
s'acaba o no. “El Gegant del Pi”, “Starman” de David
Bowie, “Chica de ayer “ de Nacha Pop, “La Flauta Màgi-

DE “CLUBBING” AMB ORFEU
Els defensors de la musicoteràpia cada
vegada tenen més arguments per usar la
música com a una eina curativa i motivadora: la música té efectes cerebrals, nerviosos i físics sobre el ser humà, sobretot
emotius i anestèsics. Que ara en els
quiròfans els malalts s'adormin escoltant
música és un fet significatiu. S'ha demostrat que determinats tipus de música fan
augmentar el nivell de melatonina, un
sedant natural que té el nostre cos, gràcies a la seva acció directa sobre el sistema límbic situat en el nucli del nostre cervell, el mateix que processa les nostres
emocions i el desenvolupament de
dependència a certes substàncies addictives. És per això que escoltar música pot
fer-nos sentir com si ingeríssim alguna
droga. Si aquests efectes els unim al pes
que té per les persones en l'ubicació en el
món (en els adolescents és molt clar),
tenim un còctel molt poderós que ja Plató,
Virgili i altres autors clàssics van intentar
explicar a la seva manera, especialment a
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través del mite d'Orfeu, el semi-deu que
tenia el poder d'anul·lar els mals esperits
amb la seva lira.
El filòsof barceloní Eugenio Trías publicava recentment “El canto de las sirenas”
(Galaxia Gutemberg/Circulo de lectores,
2007), una obra en la qual uneix filosofia i
música. Una explicació de l'opera “L'Orfeo” de Claudio Monteverdi (1562-1643) li
serveix per explaiar-se en tres dels poders
de la música: el d'Orfeu, que estaria relacionat amb l' ”amansiment dels dimonis”
(interns o externs); el de les Sirenes d'Ulis-

ses, que tindria un efecte hipnòtic i que
conduiria a un nou estadi de consciència i
coneixement; i el dionisíac, que incitaria a
les “dances orgiàstiques”, la promiscuïtat
sexual i el consum d'alcohol (“Déu entra
en les ànimes fins a transmutar completament la personalitat”, escriu). Trías cita a
Plató quan diu que aquestes danses que
descrivia l'autor grec “semblaven conduir
al desencaixament dels membres, braços,
cames, a través d'audaces formes de
dansa”. No és que el veiem cada cap setmana a les discoteques?
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ca” de W.A. Mozart o les obres de Richard Wagner, són
casos de música tonal. Carme Pardo, així com altres estudiosos, recorden que aquest llenguatge musical “està fet
amb patrons jeràrquics que no són els que ens corresponen a la nostra època. Encara parlen d'estructures de
poder que són antigues”. En la mateixa línia, el filòsof
John Zerzan explicava així el domini de la tonalitat i la seva
incidència en les formes de la societat socials a l'assaig
“Tonalidad y totalidad” (dins de Futuro primitivo. Numa
Ed., 2000): “es tracta [fent referència a la música tonal] de
la tonalitat de l'església, de l'escola, de l'oficina, la desfilada, la convenció, la cafeteria, el lloc de feina, l'aeroport,
l'avió, l'automòbil, el camió, el tractor, el restaurant, el vestíbul, el bar, el gimnàs, el burdell, el banc i l'ascensor.
Temorosos de no tenir res sota els peus, els homes se
l'encadenen ara al cos per poder caminar al seu compàs,
córrer al seu ritme, treballar al seu son i relaxar-se amb
ella... Arreu hi te cabuda. És la música i escriu les cançons
[...] Com el llenguatge, la tonalitat estava històricament
caracteritzada per la seva falta de llibertat. La societat ens
fa tonals. Només si eliminem aquesta societat tindrà lloc la
superació de totes les gramàtiques de superació”. Al respecte d'aquesta correspondència entre el tipus de societat i la música predominant, Cage deia que “els tipus de
música menys anàrquics són un exemple d'estats de la
societat menys anàrquica. Les obres mestres de la música
occidental donen exemple de les monarquies i les dictadures, el compositor i el director, el rei i el primer ministre”.
Això fa pensar que potser les democràcies no deixen de
ser una nova forma de règim totalitari i que la societat del
segle XXI, majoritàriament democràtica, encara no ha
sabut recollir per a les músiques populars l'experiència de
la música dodecafònica, l'alternativa a la tonalitat que van
impulsar Arnold Schöenberg i altres compositors de l'Escola de Viena a principis del segle passat. Tan sols el jazz
(gràcies en part a Miles Davis), la música clàssica contemporània i alguns intents de post-rock s'han llençat a usar
l'atonalitat així com una nova forma d'harmonitzar que, és
clar, amb les nostres orelles acomodades requereix una
mica més d'esforç a l'hora d'escoltar, un acte que en el
fons no és més que la nostra aportació activa i creadora
com a oients. Una nova actitud que podem aplicar a totes
les músiques i ens obre el camí cap a una nova consciència musical. No ens podem negar aquest plaer.

A LA RECERCA DE L'ARTISTA MUTANT
Carme Pardo proposava algunes accions per aconseguir
aquesta discontinuïtat en el “continuum” i trencar així la relació d'avinença entre les formes de poder i la música: “Creant
activitats que s'allunyin de les fomes de consumir imposades;
desmarcant-nos de les fomes de distribució determinades; i
fugint de formes d'organització sonora que són també totalitàries. Cal crear uns microentorns en aquest macroentorn en
què ens movem”. I en aquesta empresa, l'art seria una forma
de resistència i l'artista l'únic capaç de provocar la discontinuïtat gràcies a la seva condició de mutant, de saber canviar
davant dels propis canvis de la societat. Si l'artista és “l'únic
capaç de crear una originalitat i un camí alternatiu”, tots
podem ser artistes si fem la nostra pròpia revolució. Una
microacció. Altres, com Radiohead i Prince, tenen la capacitat
de fer-ho gran amb la seva decisió de saltant-se els camins
marcats. Els primers, permetent descarregar per internet el
seu darrers disc, i el segon, regalant les seves noves cançons
amb la premsa diària.
Popularment i des que va néixer el terme, ha estat l'”underground”, la dimensió oficiosa paral·lela al “mainstream” on
s'han trobat les actitud més reaccionaries a les corrents majoritàries. Tradicionalment, en el submon musical les coses sempre han passat abans i amb més puresa per després acabar
nudrint d'idees noves les tendències i modes de la superfície.
Amb l'auge dels mitjans de comuncicació digitals i les noves
tecnologies, l'underground ja no es pot associar a cap gènere
musical en concret i la divisió entre els dos móns s'ha tornat
difosa i sospitosa. Germán Lázaro, col·laborador i descobridor
de rareses musicals a “Cuadernos de Jazz”, confia, però, en
què “hi haurà "underground" sempre que es pugui triar, i encara que siguin quatre qui ho facin”, ja que és “quelcom inherent
a la cultura”. El periodista musical Nando Cruz (“El Periódico
de Catalunya”) situa l'underground “en una manera molt concreta d'arribar al públic i que implica passar per alt els canals
oficials”. I continua: “Estic convençut que existeix l'underground. I encara més convençut que no té res a veure amb el
que se'ns fa creure que és. No té res a veure amb els grups
indies de segells petits. Això seria com dir que tots els equips
de futbol de segona divisió juguen a futbol underground (...)
[D'underground] N'hi ha i de molts estils diferents que funcionen per canals veritablement autònoms. Des d'escenes marginals (d'avantguarda realment experimental, de rock de garatge, de hardcore-punk, de rockabilly, de ska...) fins qualsevol
músic (de rock tibetà, punk balcànic,...) que prové d'un país
sense una indústria musical mínimament. D'aquests músics,
en principi, mai en sabrem res”.
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REPORTATGE 2

–DE L’ESTÈTICA POSTMODERNA–
–A LES ALTERMÚSIQUESNATIVES–
ROGER FORTEA

aNY 1979, Ramón de Espanya escriu un article a la revista Star titulat “Somos los
hombres de los 70 y todo está a nuestro alcance”: “Al no estar obnubilados por
revoluciones ni constantes afirmaciones generacionales, podemos disfrutar del
pasado a nuestro antojo, elejir, coger esto y dejar aquello (...) concentrémonos en
estos años que terminan, hagamos de lo efímero lo fundamental, creemos una nueva estética,
una estética del juego que nos defina como seres diferentes y lúcidos.”
EL COLLAGE, EL PUZZLE, LA POLIPOESIA, EL SAMPLER
os anys abans, el manifest “Boletín de limpieza
musical”, impulsat des del col·lectiu Free Difusion, diu: “Noviembre de 1977. Barcelona; un
grupo de músicos y técnicos marginados por su postura
con respecto al showbusiness y otros cánceres decide
organizarse colectivamente, para atacar así con mayor eficacia al mundillo del espectáculo a través de la creación
de nuevos circuitos, equipos técnicos, órganos de difusión, etc... para agrandar la deseada herida sobre el enemigo eterno: el mal gusto, el aburrimiento y la sed de
negocio en nombre del Harte”.
Representen dues forces emergents en aquestes darreries dels setanta i que determinaran gran part del debat cultural dels vuitanta. Totes dues es troben per voluntat explícita a la perifèria del pensament i la cultura oficial impulsada
des de les noves institucions democràtiques i el mercat que
ha alliberat. Oposició estètica i política es donen la mà i
s’entrellacen en un panorama cultural assentat en el convenciment d’haver aconseguit una normalitat on s’acaba
l’enfrontament dialèctic reaccionari-progressista. El nou
esquema social, epicentrat en el valor lliberal de llibertat
–summum de la modernitat–, redueix totes les diferències al
comú denominador de la identitat democràtica. Els anys
anteriors i immediatament posteriors al franquisme havien
representat una lluita, tant a nivell polític com estètic, per a
la redefinició d’identitats asfixiades per la imposició des de
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la dictadura. Així, la Nova Cançó i la identitat cultural i social
catalana, les ideologies d’esquerra i la identitat socialista
(enfront la identitat feixista), o el moviment folk –i en gran
mesura els grups laietans– en la recuperació d’un llenguatge d’arrel identitari. I com a sinònim d’identitat, el de sentit
significatiu. I no obstant això, ha existit a l’occident del
segle XX una línea de pensament que ha circulat al marge
d’aquesta via integradora. Les avantguardes històriques, i la
destrucció del sentit en l’obra d’art, el moviment llibertari i la
dissolució de l’Estat com a ens social totalitzador, la psicodèlia i l’esborrar les fronteres entre el dins i el fora, així
com l’experiència de les comunes com a alternativa a la
família nuclear, de l’estructuralisme a la deconstrucció i la
fragmentació del discurs, el happening i la performance
diluint la divisió entre art i vida, la música contemporània
confonent so/silenci/soroll/música... Totes elles són tendències que han descentrat la noció de sentit, i amb ella la de
veritat i identitat. I dins d’aquest procés de deslegitimització
dels grans discursos tradicionals, la dècada dels vuitanta és
també l’escenari de la discussió sobre què és la postmodernitat. Fenomen que en principi s’aplica a l’arquitectura
(com a barreja d’estils històricament diferents) i posteriorment passa a referir-se a la situació cultural general que viu
l’occident postindustrial. L’ensorrament del gran edifici del
sentit no es contempla com una pèrdua, sinó precisament
com un alliberament, tal com explica el text de Ramón de
Espanya. D’igual manera, el manifest dels Free Difusion, tan
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punk ell, viu aquesta marginació respecte el gran business
de la música com un alliberament, amb l’horitzó de l’autogestió a la vista. Nocions com pensament dèbil, efemeritat,
perifèria, joc, xarxa, s’oposen a les antigues categories de
pensament dialèctic, permanència, centre, o necessitat.
Davant la realitat fragmentada, es convida a una construcció del sentit motivada, ja no per la necessitat, sinó per
associacions efímeres. Tal com mostra el gràfic trobat “misteriosament” a la sala Communiqué [vegeu a la dreta], l’art
s’oposa a la cultura (“Cultura es el hábito de la sociedad”),
en tant que no és reproductora del sentit/tradició, sinó que
és creadora de realitat (“otros mundos”), transformadora, i
en aquest sentit, màgia. El collage, –la composició d’un nou
escenari a partir de fragments de diversa provinença– pot
definir la situació postmoderna enfront tant de la tradició
com de d’intel·ligibilitat de la realitat.
l sampler es converteix en l’instrument-collage, i
significativament en el més representatiu de la
dècada dels vuitanta. El sampler funciona com
una càmera que fotografia sons –l’origen dels quals pot
ser o no musical–, i des d’on es poden modificar, per a ferne després un discurs musical. L’apropiació de tots els
sons que siguin susceptibles de ser enregistrats –i amb
ella el qüestionament implícit de què diferencia el so, el
soroll, el silenci respecte la música– per a la recerca d’un
nou llenguatge musical, és un tema que ve de lluny –des
NOVEMBRE–DESEMBRE 2007
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de la màquina de fer soroll del futurista Russolo fins a l’electroacústica de Pierre Henry. És, però, amb l’aparició de
l’aparell sampler, que la tècnica del cut-up sonor passa de
ser una eina pròpia de la música contemporània a formar
part dels plantejaments estilístics de la música popular. I
això es pot observar en múltiples fonts: des del naixent hip
hop i les seves bases pregrabades, o la música de ball
amb els seus loops, fins a músiques més secretes com la
dels imprescindibles Residents, pioners en el pop a partir
de sons trinxats i descontextualitzats usant enregistraments magnetofònics. Aquí a Barcelona despertaran un
especial interès les noves possibilitats que suposen
aquestes novetats tecnològiques, com també els problemes estètics que desperten. Des de l’enregistrament del
so d’una motocicleta en un viatge de Barcelona a Cadaqués per part de Jordi Valls (Vagina Dentata Organ), fins a
l’eclosió de l’industrial, amb grups com Doenado el Ur,
Los Toreros del Este, Los Mortíferos Torpedos de Disneylandia o els mateixos Macromassa i la seva connexió amb
els espanyols Esplendor Geométrico, suposen la incorporació del sampler com a instrument i del soroll com a part
integrant del discurs musical.
“El teclat per a composar sorolls. Jo ho espero. Allò
musical no es troba a la natura, o s’hi troba en molt poca
quantitat. Però els sorolls, grans i atractius com són, més
base familiar de les nostres vides que no els raigs de sol”,
diu Henri Michaux a la dècada dels quaranta. Aquesta cita
recollida pel macromàssic Victor Nubla representa perfectament la línea estètica que definirà el seu treball a partir de
mitjans dels vuitanta. El seu Método de Composición Objetiva (MCO) posa sobre la taula aquestes dues novetats: la
naturalesa del so i la capacitat tècnica per apropiar-se’n. A
partir d’un receptor multibanda “tengo acceso a cientos de
emisoras del planeta y a otras tantas interferencias y batidos, entre ellos el fondo de microondas o eco del “big
bang””. L’elecció dels diferents fragments de so obeeix
únicament a l’atzar. El compositor esdevé llavors una espècie de llançador de cartes del tarot, essent el sampler l’instrument per a fixar materialment la línia de sons, i essent el
resultat final un conglomerat sonor que parla misteriosament del compositor mateix com a ésser atzarós i demiürg
alhora. Es de considerar cada so com una peça d’un puzzle inexistent, els fragments del qual, dispersos i aparentment impossibles de juntar, poden empastar-se per a
dibuixar un nou missatge –nou, únic– que espera, expectant, que algú el desxifri. A partir d’aquest mètode, Nubla
realitza, paral·lelament al projecte Macromassa, gran part
de la seva discografia d’aleshores en endavant: des de Pie-
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dra Nombre (que inclou enregistraments realitzats entre
1986 i 1990), fins a Empúries, que data del 2002.
oan Saura, personatge central en tota l’escena
free que s’havia gestat a les darreries del laietanisme, també descobreix el sampler als inicis dels
vuitanta. Saura però, no abandona mai la seva condició de
músic de banda. Així, forma part de diferents col·lectius
d’improvisació com l’IBA, o l’Orquestra del Caos, col·labora en treballs d’altres irreductibles free com Ramón Solé o
Albert Giménez, i toca, fins a l’actualitat, en grups com Trio
Local o Les Anciens, amb Eduard Altaba, Oriol Perucho i
Enric Cervera. El sampler es converteix llavors en substitut
del teclat, on perd importància el sentit tradicionalment
més musical del so, per a convertir-se aquest en un so
carregat de sentit metamusical. L’execució del sampler es
converteix llavors en un collage de sons presos d’aquí i
d’allà, degudament modificats, i incorporats en una conversa feta també de pedaços. L’aventura del free és precisament la d’elaborar un patchwork fet a base d’encontres
entre els participants. El desplaçament del sentit de l’encontre entre músics és radical; de la trobada sobre una
superfície reconeguda, sigui això una partitura o la repetició i variació de certs motius i formes d’un gènere, a l’encontre de diverses veus que naveguen configurant una
xarxa que avança amb cada nou encreuament.
Abans, però, d'adoptar el sampler com a instrument, el
Saura teclista forma part d'un dels grups més importants
dels vuitanta i noranta de Barcelona, els Koniec, juntament,
amb Xavier Maristany al saxo, Josep Palomas al baix i Oriol
Perucho primer i Quicu Samsó després, a la bateria. Provinents, doncs, del jazz més fronterer i de l’experimentació
més eclèctica, Koniec també es fa ressò d’aquesta manera
de fer fragmentada. El seu és el pop en el sentit que fa
referència al gran calaix de sastre en què s’havia convertit la
cultura popular al llarg del segle XX. Si per als músics laietans “cultura popular” significava recuperació i adaptació de
la música tradicional, per a Koniec aquest llenguatge és
només un de tants. La seva identitat es configura a partir de
retalls i del seu accidentat assemblatge. No és fusió perquè
no busca la mescla, sinó la permanència en la discontinuïtat. Així els temes evolucionen a base d’ensopegades, de
canvis de registre sobtats, de salts entre gèneres, de superposició de discursos, de jocs de referències... penso també
en els collages i iròniques referències de la cultura del rock
que practiquen gent com Pascal Comelade o els Superelvis. Senza Parole (1984), Ad Livingstone (1992) i Silenci en
Bla (1993) són els tres enregistraments de Koniec.
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ACCIDENTS POLIPOÈTICS

riol Perucho, per la seva banda, també continua tre
ballant i ha tret fins ara tres discs en solitari: Insultó,
le multaron i dejó de comer (1992), Zapping CD
(1995) i Así pasan 45 minutos (1997). Els dos primers són un
poti-poti dadà, tant pel que fa a la gran quantitat de músics
que hi participen –des de Joan Crek i Víctor Nubla, Pascal
Comelade, Saura, Mark Cunningham, Ginger, Anki Toner,
Anna Subirana, Hiroshi Kobayashi, Enric Cervera fins als
Accidents Polipoètics–, com per la naturalesa de les peces,
mosaic d’estils i registres, essent el títol de Zapping CD prou
eloqüent. Precisament els Accidents Polipoètics representen una nova forma de fer poesia i sobretot de posar-la en
escena que crearà llaços indissolubles amb l’escena musical de Barcelona. La polipoesia, terme inventat per l’italià
Enzo Minarelli, neix a mitjans dels vuitanta amb la intenció
de renovar la manera d’entendre la poesia de tradició més
avantguardista i la seva relació amb la performance. La
paraula poètica té per sobre de tot un significat sonor, i la
seva posada en escena esdevé doncs ja pràctica poètica.
Alhora pretén incloure com a part integrant del seu propi fer
l’ús de les noves tecnologies com a eines que serveixin per
a potenciar aquesta capacitat expressiva. A Barcelona
aquesta proposta té gran acollida. Per una banda, poetes
provinents de corrents subterrànies dels setanta, com Carles Hac Mor, Vicenç Altaió, Esther Xargay, Jesús Lizano, els
mateixos Jaume Sisa i Pau Riba, d’altres provinents de la
poesia sonora com Jordi Pope o Pere Sousa, el “prestiditijador del costat” Enric Casasses, personatges que venien de
la performance com Noel Tatú o Joan Casellas, Nubla i Crek
amb el seu espectacle Apusasha, o poetes més joves com
Eduard Escoffet, prenen la idea al vol i en fan el seu particular ús, eixamplant el significat d’un concepte en principi tan
obert. L’espectacle polipoètic es converteix en una multiplicitat de veus i registres, on el sentit de la paraula navega per
la combinatòria del joc i els fluxos dels sons.
LES ALTERMÚSIQUESNATIVES
principis dels noranta l’escena musical a Barcelona és riquíssima. Si com ja s’ha vist, gran part de
membres de grups històrics continuen fent i desfent, també sorgeixen grups joves, com els fantàstics Ivo
Naïf, que es situen en la línea de la més retorçada experi-

VAGINA DENTATA ORGAN

mentació a vessar d’humor i de broma punk, o dels badalonins Afraid To Speak In Public, important de l’escena
hardcore experimental d’Amèrica, la contundència i la
recerca de noves formes de ser contundent. Tot i això,
l’escena continua submergida, essent poc visible a un
gran públic que l’ignora. El suport institucional és marginal. Aquest es concentra sobretot en acabar d’intentar fer
surar el globus de l’anomenat rock català. A mitjans dels
anys vuitanta, les institucions, en una jugada descarada
que ignorava completament la producció musical que
s’estava fent per grups de risc, crea una escena del no
res, potenciant grups que provenen de comarques i reprodueixen el llenguatge més tradicional del rock i el pop en
català. Si la música llatina de ball s’havia erigit com la
banda sonora de l’envelat de la transició, el fenomen del
rock adolescent en català es pretén banda sonora d’una
edulcorada primera generació de catalans demòcrates.
aral·lelament a això, Vicenç Altaió impulsa des de
KRTU, plataforma de difusió i encontre de la creació artística contemporània, l’exposició Altermúsiquesnatives l’any 1995. L’experiment, ideat per Julià Guillamon, Pau Riba i Victor Nubla, intenta traçar un fil vermell
que enllaci tres generacions de músics catalans, el late
motive de les quals ha sigut la continua recerca de nous
llenguatges musicals, l’escassa visibilitat que ha tingut per
al gran públic i la seva marginalitat respecte el gran negoci
discogràfic. D’aquí sorgeix un catàleg capaç de relacionar
l’electroacústica de Claudio Zulián o Eduardo Polonio amb
l’experimentació vocal de Salvador Dalí, Carles Santos o
Zush, amb la psicodèlia progressiva i laietana, el surrealisme
d’Entr’acte o Sisa, la nova ona dels Klamm, el mestissatge
dels Gringos, el punk de Macromassa, Superelvis o l’avantguarda més clàssica de Josep Mestres Quadreny. S’ha
construït un gran edifici a base d’investigacions inventades,
de seguir rastres d’una actitud marcada pel desacomplexament de les formes i l’esquinçament dels estils, i sobretot
per la voluntat d’estirar els límits del llenguatge musical fins
a llocs nous i insospitats. Aquell “me’n vaig, me’n vaig” que
havia plantificat a l’escena del rock Pau Riba, s’ha construït
una genealogia, i deixa a la vista els rastres de la seva fuga
cap aquell país de les “faltes d’ortografia”.
NOVEMBRE–DESEMBRE 2007
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FESTIVAL

HIPERSONS: COSES QUE ES PODEN FER
TREBALLANT A PROP DE CASA
Segons diuen els seus organitzadors, l'Hipersons ha canviat
radicalment aquest any, al iniciar la seva segona dècada.
En teoria, un festival és un lloc on passen coses extraordinàries, per l'acumulació d'energies artístiques i humanes que
s'hi produeixen. Però això no és ben bé el que passa a alguns
festivals que coneixem on el que acaba manant és l'acumulació de grans noms, i les presses per veure-ho tot. Fins aquest
any, a l'Hipersons li dèien festival. La cosa tenia la seva lògica,
era una festa en la que es concentraven els millors artistes de
la ciutat. Una de les millors possibilitats per qualsevol melòman per posar-se al dia del que passava a Barcelona, i també
una bona oportunitat per conèixer i recolzar nous artistes. En
la seva història passada Hipersons ha posat els seus granets
de sorra per donar a conèixer artistes i grups com per exemple
Sidonie, Love of Lesbian, Alex Torío, Mishima o Roger Mas.
Però encara que fos en petit també era una experiència
esgotadora. Calia concentrar tants músics quan a fi de comptes, tothom -públic i músics-, venien a peu al concert? A més,
als organitzadors s'els hi ha encomanat alguna cosa amb tant
de contacte amb músics. Ganes de fer mullader i bellugar les
coses. I això demana un altre clima.
Així que, sense avisar gaire, des del passat setembre s'ha
posat en marxa el Club Hipersons. Una sessió mensual de
música en directe força especial, enlloc de molts concerts
concentrats, a la recerca de sorpreses, jocs, errors, i altres
condiments que facin la música viva. En un clima tan especial
com el que es pot aconseguir en un espai encantador i amb
tradició màgica com és el Llantiol.
De moment ja han passat coses com les pre-estrenes força
especials de NewRaemon, el projecte en solitari del cantant de
Madee, o de Tarannà, una bona barreja de jazz i cançó que editen els inquiets del segell Bankrobber. També hi ha hagut descobriments com el de Motor Combo, un grup de pop electrònic
amb un fi sentit de l'humor, a descobrir. I risc i aventura en l'actuació en solitari de Laura, la cantant de Lek Mun, la trobada de
Don Simon y Telefunken amb el poeta Enric Cassasses, i l'espectacular i divertida destrossa de les cançons de Manos de Topo,

amb la complicitat del grup, l'actuació com a cirujà de Xavier
Maristany i amb dos instrumentistes de vent, amb molt d'aire.
Encara estan per venir les sessions de novembre, el dia 18,
on intervindran amb diverses combinacions el cantant d'Astrud, Manolo Martínez, i components del Quartet de corda
Brossa, i la de desembre, el dia 9, amb la presència constant
dels músics de Le Petit Ramon Experimenta, i una prometedera
col.laboració de guitarristes entre el Ramon, el Jaume Pantaleon, de 12twelve, i Pablo Rega, antic component, entre d'altres
propostes, del mític grup gallec Kosmic Muffin.
Els experiments del Llantiol troben la seva continuïtat, i
sovint nous desenvolupaments, en els concerts que s'estan
muntant en altres ciutats com Vic, Sabadell, Perpinyà (Standstill, el 9 de novembre) i Tarragona. En aquesta faceta itinerant
també es muntaran concerts per a nens (11 de novembre a
Sabadell, 14 de desembre a Tarragona), organitzats amb la
gent de Minimúsica. Una experiència trencadora per a nens,
pares i els músics mateixos.
Finalment, també hi ha un mini-festival. Una programació de
tres dies a La 2, el 29 de novembre, 1 i 2 de desembre, en la
que hi participaran un munt de músics, arriscant tant com en la
programació del Club.
El 29, el concert anomenat Escena Oberta consistirà en la
presentació de 3 bandes sel·leccionades entre les propostes
presentades a una convocatòria que encara no s'ha tancat en
el moment d'escriure això i a la que ja s'han presentat unes 60
candidatures. A més, en aquest concert també participarà el
grup francès Electric Octopus Orchestra, un interessant duet
rocker que ha estat convidat pel festival.
El dia 1, 23 músics de l'escena barcelonina, entre els qui hi ha
components de grups com Cabo San Roque, Mr Hubba y el
Mono Inventor, Mil Pesetas o Dedo, entre d'altres, reunits per
"Usted es un colectivo" interpretaran una peça del compositor
Terry Riley, "In C", una obra amb l'estructura oberta on confluiran
les habilitats i capacitats creatives de tota aquesta orquestra.
I el dia 2, un concert que vol fer referència a les relacions
entre la música i el poder, amb les actuacions d'Espaldamaceta, Los Carradine i una improvisació Zebra. Una manera de
recordar que la música no sempre és un globus hermètic per
ignorar la resta de coses que passen al món.
F MIREIA CARULLA

MANOS DE TOPO

STANDSTILL
F MARIBEL R. DE ERENCHUN

ELECTRIC OCTOPUS ORCHESTRA

ESPALDAMACETA

LOS CARRADINE

LE PETIT RAMON EXPERIMENTA

QUARTET DE CORDA BROSSA

LADY LEY & MR. MUN
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ENTREVISTA 1

SIDONIE

NO HEM D’OBLIDAR QUE VENIM DE

P

arafrasejant Wilde, és espantós que parlin d'un mateix; però hi ha una cosa pitjor: que no en parlin.
Un perill que, de moment, no amenaça un grup tan estimat com odiat que porta una dècada omplint
les nostres vides de tornades pop i melodies conscienciosament lluminoses.

MARTA SOLÉ

De crítiques que fan mal, però sobretot de
música, de música que fa oblidar el dolor i
la mediocritat, parlem amb Axel i Jesús,
que arriben amb un àlbum de la Costa
Blava sota el braç. Retalls dels feliços anys
20, fotografies en sèpia, històries agredolces… el disc més romàntic i líric que Sidonie ha signat fins avui.
“En aquest disc el contingut romàntic
està exaltat potser perquè nosaltres
mateixos ens sentim tan identificats
amb aquesta recerca de la felicitat, del
plaer, de la bellesa, d'una manera cega i
romàntica. Més enllà del contingut del
disc, és una mica el que estem sentint
nosaltres. Ens sentim romàntics i utòpics i seguim en la nostra croada d'intentar que la nostra música ocupi el lloc
que haurien d'ocupar molts grups”.
Abans que tingui temps de demanar-li a
Axel que expliqui quin és aquest lloc, Jesús
entra a la conversa ràpidament. Els molesta la part de públic que els llença a la gàbia
de les discogràfiques, al circ de les ràdio
fórmules i als mercats del hit cada cop que
canvien o evolucionen “cap on ens dóna
la gana”, aclareixen.
“No sé, supongo que la gente se hace
un grupo muy suyo y cuando luego quieres evolucionar, lo que es una cosa muy
natural, la gente se empieza a sentir traicionada. Hay gente más radical que
empieza a creer que somos algo más
comercial, que nos estamos vendiendo”.
“La nostra carrera és una evolució
coherent, afegeix Axel, en la que tres
tios creixen, s'especialitzen com a instrumentistes i tracten de millorar la proNATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

ducció dels seus discos. L´única cosa
que intentem fer és millorar, no obeir
ordres. Millorar i pensar quin és el millor
disc que podem fer. I és per això que,
ara com ara, creiem que Costa Azul és el
millor disc que ha fet Sidonie”.
MÉS SCOTT WALKER QUE ROLLING STONES
La qualitat de les veus sempre ha estat un
dels seus trets distintius. A Costa Azul hi ha
hagut un treball molt específic de les harmonies vocals, “siempre hemos sido un
grupo de muchas voces pero solamente
estábamos Marc y yo cantando, como
mucho teníamos a Fluren, que es uno de
los productores de los discos de Sidonie. En este disco también teníamos a
Ricky (productor de Love Of Lesbian i
Standstill) con lo cual vimos la posibilidad de hacer muchísimos arreglos vocales entre los cuatro. Nos hemos llegado
a tirar una tarde completa para hacer los
coros de “Giraluna”, una tarde entera
trabajando exclusivamente en las voces,
una cosa que teníamos muchas ganas
de hacer”.
Recullen el testimoni de grups com The
Byrds, The Hollies, The Beatles, Strawberry
Alarm Clock o The Beach Boys: “amb això
tractem d'aïllar-nos del so d'altres bandes del país, creiem que no és tan fàcil
trobar grups que treballin d'una forma
tan intensa les harmonies vocals”.
Els arranjaments, cada cop més sofisticats, també han donat feina als Sidonie i a
l'equip de Blind Records a l'hora de facturar el seu treball més rodó i elegant. “Ens
ha vingut de gust fer un arranjament

amb trompeta que recorda Scott Walter,
o discos que s'acosten més a Divine
Comedy o Burt Bacharach que als
Rolling Stones…”. El que abans era una
línia de sitar en primer pla, ara s'integra al
conjunt de la melodia com a “Dandy del
Extrarradio”, una història que s'escolta
però que també es veu, com pràcticament
tot el disc, que és com una pel·lícula, amb
una coherència interna pròpia. “Sí, de fet
això ens ha acabat sorprenent perquè
sempre hi ha cançons que no converteixen el disc Costa Azul en una obra conceptual que són “Miles”, “Empieza el día
en tu jardín”, “Persona”, que són
cançons que estan composades d'una
altra manera i sense fixar-se en aquell fil
conductor que uneixen cançons com
“Sylvia”, “Todo lo que nos gusta”,
“Costa Azul”, “Viernes” i “Domingo”…
però això el que ha fet és compensarho i fer que al final tot tingui un color
semblant”.
Cinema, literatura… De Fellini a Scott
Fitzgerald, passant per Stanley Donen i
acabant en Bukowski, Sidonie ha recuperat
el bo i millor de la decadència del segle XX
per reconvertir-ho en la seva particular
manera d'interpretar la bellesa i les emocions: “sería como un libro de cuentos
de Bukowski, todo tiene algo que ver
pero no es una obra conceptual, son
capítulos. Es como una novela con once
capítulos diferentes y entre ellos puedes
hacer conexiones. Son historias de personajes, situaciones que pueden haber
pasado, que pasan o que pasarán, de
ahí que tenga esa unidad el disco”.
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L’UNDERGROUND

QUI NECESSITA ETIQUETES?
La resposta és: Sidonie, no. Se les saben
posar ells mateixos i inventant tenen tanta
gràcia que pocs periodistes amb poc
temps poden resistir-se a copiar-se la de
“psicodelia de cocktail”. “No somos muy
amigos de las etiquetas, de allí todos
estos juegos que creamos de “psicodelia pop underground paranoicocrítica italiana”, o “psicodelia de cocktail luminosa”… Lo que estamos haciendo es jugar,
jugamos a despistar, no nos gusta que
nos encasillen. A mí personalmente me
incomodan muchísimo las etiquetas, que
si un grupo de sitarpop, que si un grupo
de psicodelia… No, somos un grupo de
música”.
Pel que fa a la seva relació amb l'escena
local i l'underground, Axel aclareix, “no ens
definim com a underground, però sí que
és veritat que, en aquesta evolució, no
hem d'oblidar que nosaltres venim de
l'underground barceloní, de manera que
som els primers que podem parlar de
què és el que passa a l'escena de Barcelona des de més a baix. L'any norantaset començàvem a tocar al Magic, al
Sidecar i al BAM i durant dos o tres anys
només vam fer treball de camp a Barcelona. Venim d'allà i hem crescut des
d'allà. Molts pocs grups poden viure
aquesta evolució, o moren abans, o neixen ja en un estat molt per sobre d'aquest underground”.

ultra fronteres, com el Sonido Barcelona,
Jesús i Axel troben a faltar més atenció per
part dels mitjans a projectes com Sidonie
(és clar), Sanpedro, Standstill o Love of
Lesbian. “Son gente que están haciendo
unos discazos tremendos, que tienen
una calidad indiscutible y eso es lo que
se debería de apoyar y darles más presencia en todos los medios, que la gente
se entere que está pasando algo aquí”.
“El que està passant a Barcelona són
els grups que ha anomenat el Jesús,
estan treballant des de fa molts anys,
porten una trajectòria súper coherent,
de qualitat, i, a més, amb un futur prometedor. Penso que qualsevol revista
especialitzada fora es faria ressò d'això,
intentaria crear una escena que alimentaria la revista, la ciutat, els grups… i el
resultat, una escena que es podria
exportar”.

PARAFERNÀLIA SIDONIANA
I GRANS DISCOS DE TOTS ELS TEMPS
Pregunta de Trivial: què se n'ha fet del
tomàquet? És l'únic personatge de la història de Sidonie que ha desaparegut. Va
desaparèixer en un concert a Lleó i mai no
ha tornat. La resta -el telèfon, la pantera
rosa, la màquina de fer surrealisme, Arnold
el maniquí, les boes, el teixó, les guitarres
de plàstic, la tele, etcètera- descansa en un
altell que planeja sobre la bateria de l'Axel
al local d'assaig. De bona gana, diu Jesús,
en farien un museu.
A falta d'un dels membres del grup per
afegir o desmentir, els quatre grans discos
de tots els temps de Sidonie són: Revolver
(The Beatles); Sticky Fingers (The Rolling
Stones); Pet Sounds (The Beach Boys) i
What's going on (Marvin Gaye).

MIMAR L'ESCENA POP
En comparació a altres experiments que
s'han saldat amb més èxit comercial intra i
NOVEMBRE–DESEMBRE 2007
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ENTREVISTA 2

UNA ENTREVISTA AMB

ALEIX PUIG ,

VIOLÍ DE BROSSA QUARTET DE CORDA

ENS INTERESSEM PER AUTORS TITLLATS D’

P

er situar al lector, podríem dir que Brossa Quartet de Corda (integrat per Aleix Puig, violí; Pere Bartolomé, violí; Imma Lluch, viola i Oleguer Aymamí, violoncel) prové del món de la música clàssica. Tanmateix, la seva forma de comprendre i fer música els ha portat a tota mena de col·laboracions externes, ampliant allò que sovint s'entén com a música clàssica. Des de la seva formació l'any 2004 han tractat
de confeccionar un repertori heterodox, i també una manera heterodoxa d'interpretar-lo, que s'allunya del
que és habitual escoltar en els circuits de música clàssica. En certa manera l'experiment tracta de recuperar aquelles músiques menystingudes pels canons clàssics més conservadors.

RAMON FAURA COLL

Brossa pot fer referència a varies coses,
imagino...
Sí... la idea neix com a acte reflex contra els
prejudicis dels estudis de música clàssica.
“Contra” en el sentit creatiu, és clar. Neix
amb una voluntat de fer interactuar diverses músiques i també l'art. Brossa, doncs,
com a música escombraria: ens deixem
d'interessar per aquells autors canònics
que es programen sempre i a tot arreu, i
ens interessem per aquells autors que fins i
tot han estat titllats d'escombraria. I després, evidentment, també per Joan Brossa i
les seves accions musicals. Brossa, com a
gran melòman que era, va fer moltes coses
en relació a la música. En les seves composicions escrites hi posava tot allò que és
escena i que mai s'escriu: arriba el pianista,
seu a la cadira, obre i tanca la tapa quatre
vegades, toca la peça, guixa uns números
al piano... Accions poètiques que eren
musicals i també visuals.

deficient. En el meu cas, després dels estudis clàssics vaig estudiar sociologia per
tractar d'equilibrar-ho. Ara amb l'ESMUC ha
canviat. És veritat que el pla actual té certes
mancances, ha estat molt criticat, però
comparativament és molt més satisfactori.
Així com els formats pel pla del 66 ens hem
d'obrir mentalment per compte propi, ara
l'ESMUC té molt clar que la música clàssica
no s'acaba en el que s'havia dit fins ara.

La vostra (la teva) formació musical és
clàssica...
Sí, sí... Estudis musicals normals dins de la
trajectòria de clàssica.

Com a produccions pròpies, quines coses
heu fet?
Fins ara hem muntat tres espectacles, tres
accions musicals. Conceptuals i visuals, a
part de musicals. Primer, He posat la lluna
al tocadiscos, un concert poètico-musical
estrenat el 2005. Després Mos-art, que vam
estrenar-la el 2006 i l'última, d'aquest 2007,
Músiques de l'Holocaust.
He posat la lluna al tocadiscos era música
contemporània amb una visió oberta, ja que
agafàvem des de música pop de l'Elvis Cos-

I com va això?
Comences de petit, quan ni te n'adones,
vas fent i arriba un moment que et planteges dedicar-t'hi. Un dels problemes, al
menys amb l'anterior pla, el de 1966, és que
el tractament dels coneixements teòrics,
més enllà de la pràctica musical és molt
NATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

Els estudis de clàssica inclouen contemporanis com Boulez, Stockhausen, Berio?
Ara es té en compte molt més que fa deu
anys. Abans era tingut per molt secundari.
Qui s'interessava era perquè seguia una
línia molt especialitzada. La tradició era no
tractar aquesta música, considerar-la com
no-música, dir que era soroll, ... Això comporta que els compositors contemporanis,
fins i tot els més consolidats, trobin moltes
dificultats perquè s'estrenin les seves obres.
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tello fins a música contemporània de Bruno
Maderna, Xavier Monsalvatge o Philip
Glass... tot això ho barrejàvem amb poesia
contemporània del segle XX. Ho fèiem amb
una actriu i un cantant de rock. Això va ser
el primer que vam fer... El segon espectacle
va ser Mos-Art. Va sorgir d'un encàrrec concret: fer una revisió de l'obra de Mozart en
motiu del seu centenari. Com Mozart, en
principi, no forma part del repertori que ens
agrada tocar com a Brossa quartet de corda
(una altra cosa és personalment cada un de
nosaltres) en vam fer una revisió en clau de
teatre contemporani. No agressiva, però sí
en clau d'ironia i, sobretot, des de la desmitificació de la idea que es té de Mozart, sobre
el mite de la seva genialitat. Ho relacionàvem amb les verdures, amb la cuina. A
mesura que anàvem tocant obres de
Mozart, amb un cantant d'òpera bastant histriònic, anàvem construint un tòtem de
Mozart fet amb verdures... Després de l'espectacle va haver-hi una xerrada-debat i ens
vam trobar amb diferents actituds. Nosaltres
dèiem, que el re-actualitzàvem. El convertíem amb allò que volíem i fèiem broma, sí,
però no escarni de la seva música. Certa
gent del públic (era un cicle de música clàssica amb majúscules, diríem) es van ofendre,
concretament dues persones...
Dues persones com cal...
Sí, com cal.... hahahaha!... doncs sí, dues o
tres persones com cal que estaven ofeses.
En el debat, molt interessant, els dèiem que

Mozart és el compositor amb qui més es
pot jugar...
Potser aquest és un dels problemes de la
visió històrica, que fossilitza certes coses
i, en certa mesura, les desnaturalitza
Sí, sí.... i en aquest cas, donàvem la nostra
opinió, no tant de la música de Mozart que
és magnífica, com del Mozart que hem estudiat. Des del punt de vista clàssic és una
música que sempre està molt ben escrita,
que fa el que li dóna la gana amb les estructures formals clàssiques i les porta a la perfecció... amb les accions que hi posàvem al
mig, li donàvem la volta. Encara que en certs
llocs no els cap al cap, troben que és massa,
que Mozart no pot baixar del pedestal...
I l'espectacle que esteu fent ara?
El tercer espectacle, que ha tingut més
repercussió que els anteriors, és Músiques
de l'Holocaust, que estem fent ara. Vam
estrenar-lo el febrer passat. Hem anat al Festival de Torroella, a la Porta Ferrada, al festival d'arrel tradicional de Manresa, i ara seguirem per arreu de Catalunya. En aquest cas
ens situem a la frontera de la música folk.
Col·laborem amb el Gregori Ferrer, un acordionista i l'actor Elies Barberà. Agafem
cançons dels camps de concentració nazis
que les víctimes utilitzaven per comunicar-se,
per expressar-se, per revelar-se. Vam fer un
treball de recerca, les vam escoltar, les vam
adaptar a quartet de corda i acordió, i vam
afegir textos de supervivents de l'holocaust.

Sobre el treball de recerca, aquestes
cançons com estaven fixades?
Són cançons gravades de qualsevol manera. Després dels camps, alguns supervivents les van gravar com van poder.
I els textos són de les cançons o...
...no sempre, hem agafat textos d'escriptors que van sobreviure a l'holocaust, de
Primo Levi, Amat-Piniella, i també d'altres
textos de gent que no va patir l'holocaust
però que en parlen, com Leon Felipe, Salvatore Cuasimodo, etc. L'Elies Barberà
interpreta els textos i així, una concatenació de músiques i textos va perfilant tot
l'espectacle.
No feu cap referència a tot allò de l'Entartete Kunst, la música degenerada?
En el nostre cas no ja que entenem que és
una cosa ja revisada i rehabilitada. Hem
agafat les músiques en minúscules, músiques populars, d'autor, de protesta que utilitzaven per reivindicar-se i criticar la situació en què es trobaven. És el cas d'una
cançó molt curiosa escrita per un presoner
dels camps, amb una melodia terriblement
complexa de memoritzar. Quan la vam sentir, vam pensar que era molt rara. Després,
llegint el perquè de la cançó, vam saber que
la va fer especialment complexa perquè fos
un exercici intel·lectual per a tots els seus
companys, un exercici de memorització,
per mantenir-se en forma, per mantenir la
inquietud que els feia humans.
NOVEMBRE–DESEMBRE 2007
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MINICRÒNIQUES

GUILLAMINO

THE PINKER TONES

Erigint-se en Robin Hood en temps moderns, Guillamino va atrevir-se a robar les sonoritats de la sardana per brindar-les al nombrós públic del BAM en forma de house, dub, drum'n'bass i indie
perfectament harmonitzats. A mig camí de Herbert i Comelade,
va improvisar una orquestra peculiar amb la Cobla la Bisbal Jove
i Linn Youki Project, i aparicions fugaces com la de Llibert Fortuny, que van generar moments curiosos i estel·lars.
La nit ens deixava dos missatges clars, primer que el folklore
musical català és un actiu en potencia, i segon que cal fer-lo evolucionar al ritme de la societat perquè no acabi encapsulat en
museus i aplecs cada cop més minoritaris i amb una mitjana d'eJAC CIRERA
dat més alta.

Trencapistes - La presentació a Espanya de More Colours! a l'Apolo amb un set acústic -seguit de l'electrònic- que els Pinker
Tones estrenaven a Europa va ser la confirmació que comptem
amb trencapistes autòctons. A ritme de “Sonido Total” o “L'Heros”, la “modernor” de Barcelona va sucumbir a la demència
ballable de dimensions apocalíptiques, si més no, tenint en compte la tendència a la rigidesa física del públic local. Un públic que,
a més, va haver-se de posar fotogènic per repetir allò tan colorit
de la portada dels llapis de colors. Simpàtics i balladors. Barcelona va superar-se. Que no sigui dit que el Professor Manso i Mr.
Furia són més estimats als Estats Units -on s'han fet amb el
número 1 a les ràdios independents- que no pas a casa seva.

BAM Plaça Sant Jaume 21/9/07

QUIMI PORTET I RUPER ORDORIKA
BAM 23/09/07 Plaça del Rei

“A la plaça on Martí l'humà impartia justícia, Quimi Portet es va
treure la dentadura postissa” i va parlar sense embuts dedicant
el concert, irònicament, als aristòcrates, milionaris i intel·lectuals.
L'eloqüència del protoartista intercomarcal i la magnifica interpretació de la seva banda, amb un Jordi Busquets estel·lar a la
guitarra, van brodar un dels concerts més engrescadors del
BAM d'aquest any. Incloent la participació de Ruper Ordorika i
un petit homenatge a Toti Soler, l'espectacle va acabar amb un
bis improvisat de “la rambla” i el públic entregat.
JAC CIRERA
El noi de Vic “progressa adequadament”.

Z'EV + CHARLEMAGNE PALESTINE
Inaguración Festival LEM. 4/10/07
Teatre dels Lluïsos de Gràcia. Barcelona

A parte de dos ambientes sonoros muy diferenciados, reiteraciones, excesos, microfonos sin sonido, ruidos de cables, saturaciones de volumen, solo hubiera faltado un sonoro hipo a brindar
por nuestra salud con vino blanco... pero el descaro nos divierte.
Charlemagne se ha tomado muy en serio el papel de chaman de
la tribu que vive fuera de ella, mientras que Z'EV, ante la imposiCRISTINA TASCÓN
bilidad de serlo, decide darse un viaje.

VAGINA DENTADA ORGAN
MACBA. 05/10/07

Sembla ser que Jordi Valls compta amb una nodrida cort de
seguidors. El públic de Cristal Music va acudir a l'esdeveniment
amb el delit de tornar a veure actuar el performer després de 24
anys d'absència. Jordi Valls va desplegar els seus habituals
recursos de surrelista de manual, disfressat tot plegat com d'un
acte litúrgic en la veta mofeta d'un Buñuel. Tot i que l'entrada de
Valls amb una màscara carnavalesca al front dels tabalers de la
Malèfica del Coll va ser impactant i gairebé terrorífica, la resta del
xou no hauria aconseguit ni espantar ni escandalitzar una nena
de pàrvuls. Potser perquè els tabalers, tot i esforçar-se per fer un
retruny infernal no podien evitar cert aire tropical, o perquè els
fans plens de joia i amb un somriure beat es miraven aquella
espècie de sacerdot pagà trencant ampolles molt maques -van
quedar gairebé totes intactes-, o perquè no vaig arribar a percebre “les malaltisses atmosferes electròniques creades pel mateix
Jordi Valls”, o perquè un cop desemmascarat es va tornar a posar
al front dels tabalers, ara ja sí a ritme de samba, en una rua fins
als camerinos. Ara bé, els seus fans van marxar encantats. Jordi
ROGER FORTEA
Valls és un personatge amb molt de carisma.

Apolo. 5/10/2007

MARTA SOLÉ

USTED ES UN COLECTIVO
Festival LEM
La sedeta. Barcelona 6/10/07

Si yo soy tu otro tú y tú, mi yo. Si tú puedes ser otro, y el otro
puede ser el resto de los demás tú ya no eres segundo con respecto a mí y él, que ha estado aquí antes, resulta que era un hombre efervescente y cuando desaparece es otro que al moverse
cambia. Un juego donde los músicos no están y el que recita quiere ser tú, y la poesía es una imagen y la imagen una melodía que
sube y baja por las escaleras que llegan a donde no están los
músicos pero que si estaban antes, pero con la máscara eres tú.
Si eso sucedió una vez, espero que una vez pueda ser múltiples
CRISTINA TASCÓN
veces.

EYVIND KANG ORCHESTRA
Mercat de les Flors. 09/10/07

Eyvind Kang és un dels nombrosos músics americans que orbiten
en la galaxia Zorn, amb qui comparteixen, a part d'una vocació
vanguardista i trepidant de la música com a energia desbordant,
cert interès per la recuperació, o més aviat lliure interpretació, de
músiques d'un folk llunyà que s'enreda també amb músiques religioses de caràcter místic. En aquesta línea, Kang venia a presentar la música que ha imaginat a partir de lectures i reflexions al
voltant de l'obra mística de Ramon Llull i de Giordano Bruno -i
també poetes islàmics medievals i un sonet de Shakespeare-. La
vetllada va ser deliciosa, suau i molt amable. Fins i tot en els
moments en què la corda jugava amb dissonàncies i esgarips propis d'una banda sonora de terror, un s'hi podia sentir dolçament
confortable. Escoltant tots aquells ritmes i melodies morisques no
vaig acabar de veure la relació amb Llull o Bruno. Potser li servien
a Kang com a excusa per a bolcar el seu estil eclèctic que fantasieja sobre músiques possibles, per on es va moure amb elegànROGER FORTEA
cia i bon gust.

CALIMA

Luz De Gas. 11/10/07

Divertits aquests actes promocionals que apleguen els vips habituals del local de sempre amb els fans més acèrrims del “combo
de turno”. Com no, cadascú a la seva, els primers als seus cubates i els altres a ballar-ho tot i a destacar a crits les qualitats físiques dels membres de la banda. No canviarem mai. I Calima a
fer-nos passar una molt bona estona, sense emocionar, però molt
compactes i segurs a la presentació de la seva criatura “Azul”.
Les emocions les reserven de ben segur per la gira de presentació. La banda és madura i té els temes molt rodats. Molts cops
tens aquesta sensació amb els discos de debut, en ells recullen
tots els pals viscuts per una banda fins a poder publicar un CD.
Curiosament quan les composicions tenen reminiscències clara-
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ment flamenques, flaqueja l'invent. O quan travessen el “charco”
els sons llatinoamericans es fan més monòtons. Moments Chambao amb “Lao a Lao”. I és que les bandes mestisses les trobem
tan agermanades avui dia i fent tantes col·laboracions que potser
perdem la riquesa de disposar d'horitzons diversos. DANI MURILLO

JULIA KENT

Festival LEM
La Pedrera. 11/10/07

Un amigo mío dice que hace música porque sabe que hay gente a
la que le gusta que le hagan cosquillas los tímpanos. Yo soy una
de ellas. Pero Julia Kent, (o era el técnico?) más que cosquillas
me daba pellizcos. Se lo agradezco, me hubiera quedado dormida apoyada en mi brazo clavándose el codo en el hígado. En fin,
esto no le importa a nadie, pero llamarme antigua, oír el violonchelo ensordecido por delays y capas y capas de sencillas melodías, que no parece que pretendan serlo y además, no sentir el
pulso del intérprete con ese instrumento tan bonito... hace que no
CRISTINA TASCÓN
sienta nada. Nada de nada. Hinchar currículo.

NIT ELIANE RADIGUE: CHARLES CURTIS,
GÉRARD PAPE I KASPER T. TOEPLITZ
Miscelänea. 12/10/07

La mateixa Eliane Radigue, una venerable dama de més de vuitanta anys amb una vitalitat desbordant, va personificar-se en l'homenatge que el LEM va organitzar a la seva trajectòria. Es van presentar tres peces que la reina de l'electroacústica havia creat
expressament per a tres solistes: Curtis i el seu violoncel a Miscelänea, i Pape i Toeplitz amb el seu baix a l'auditori del MACBA.
Gairebé tres hores d'una de les cites més dures del festival. Dura
perquè Radigue representa una de les tendències més aciençades
de la música contemporània i que exigeix un més gran esforç al
públic. No és música amable ni és fàcil d'empassar, en tant que
està plantejant qüestions teòriques sobre l'escenari, on l'intèrpret
esdevé alhora experiment i experimentador -en el sentit més científic del terme-. Una mateixa preocupació enllaçava les tres peces:
la propagació física del so. Tema gens baladí si hem de guiar-nos
per la seriositat continguda de tota la vetllada. Curtis ho va fer a
partir d'un instrument acústic, rascant amb una lentitud esbalaïdora, ara les cordes del seu violoncel, ara el pont, després el peu una porta grinyoladissa, els roncs d'un dorment, la vibració d'un
generador elèctric, el retruny d'un volcà abans de l'erupció, el so
de les estrelles circulant pel cosmos-, arrancant-li notes llargues
que semblaven muntar les unes damunt les altres. Hi havia
moments en què es podia pensar que s'estava usant algun pedal
d'efecte delay, però no, la destresa de Curtis era la seva única eina.
Després va ser el torn de Pape, amb el públic assegut en unes
còmodes butaques i en una penombra blavosa, a l'expectativa. I
van començar a flotar aquells immensos núvols de so espessos,
de la consistència d'un puré de patata, sortint els uns dels altres
en una cadència lentíssima que semblava que no hagués d'acabar
mai. Les desercions van ser considerables, i els que vam restar-hi
semblàvem estar enfonsats a les butaques. Toeplitz, per la seva
banda, va sortir amb una computadora i un baix especial d'on
extreia a base de manipulacions precises -entre la delicadesa d'un
massatge i els gestos d'un ritual màgic-, acoblaments de so suaus
i terriblement freds. Durant aquesta darrera actuació la pesada
atmosfera va poder amb mi i vaig caure més d'un cop en efímeres
caparrades amb tintes de somni opiaci. Quan es van encendre els
llums, tres mil anys després, els que quedàvem mostràvem una
expressió al·lucinada, amb un somriure que bé podria ser el d'un
imbècil o el d'algú que acaba de viure una revelació. ROGER FORTEA

HECTOR ZAZOU
Festival LEM
Caixafòrum. 13/10/07

Aunque hubiera sido en silencio, el placer de ver en pantalla grande el rostro extenuado de Renee Falconetti apremiado por las preguntas del tribunal, no tiene precio ni tampoco importa ningún
tiempo de espera. No es extraño que un músico como Hector
Zazou quiera añadirle su música; pero ¡cuidado!, podría ser él
quien se prenda fuego añadiendo efectismos innecesarios. Y qué
bien que no ocurrió así. Hector, junto con otro músico parapetados detrás de mesa de sonido y ordenador acompañaron la tragedia teniendo muy claro que quien relata es otro. Pequeños sonidos, algunos de los cuales provenían de dos pájaros metidos en
sendas jaulas, como Juana, en su celda o en su cabeza, acompañan esta historia narrada con primeros planos, reflejos en las pupilas y arrugas en la cara. Zazou solo se hace muy presente, se
entromete en la historia, en el momento de la rebelión del pueblo
francés ante la muerte de Juana. Se unió a ellos. CRISTINA TASCÓN

LAURENT BIGOT
Beckett 18/10/07

No se sabia ben bé què podia passar. Per una banda que es presentés una peça de mini-circ preciosista per part d'un francès,
feia témer la repetició dels pitjors tòpics d'aquesta màgia enllaunada amb què darrerament se'ns bombardeja com el summum de
la sensibilitat. Per l'altra, allò també havia de ser un concert, i el
LEM no es caracteritza precisament per programar productes prefabricats. El que es va veure va resultar preciós, que no preciosista, a vessar d'humor, un espectacle sonor basat en l'aleatorietat
dels gestos de Bigot sobre les seves joguines; que si ara una baldufa repicant sota una campana, els grinyols d'una acròbata sobre
el seu gronxador, ritmes entretallats de mecanismes incontrolables... superposició de sorolls a la babalà, l'esperit de l'industrial
ROGER FORTEA
transposat a l'univers de les petites coses.

SANTIAGO LATORRE
Festival LEM
El almazén. 19/10/07

Un descubrimiento. Sí. Un músico barcelonés que me emociona
mucho más que Julia Kent. Mucho más. Su sonido es amable, preciosista, arriesgado por el intento de elegancia, de ser comedido,
de no escaparse, de mantenerse en un ahora que nos conmueve a
todos. Con un saxofón que toca con mucha suavidad y un humilde
carácter de hombre orquesta contemporáneo gracias a la tecnología, que no lo aplasta. Cierro los ojos. Podría dormir. Plácidamente,
con la sonrisa en la boca, todo el tiempo del mundo. CRISTINA TASCÓN

ESPANYA

Elèctric 18/10/07

Aquest cop només van ser dos els Espanya. Tot i així van desplegar el seu catàleg habitual de bases hip que no acaben de ser hop,
ritmes dance que no es deixen ballar, marcianades que sonen a
uns Residents sense residència i cut-ups sonors extrets dels productes subculturals de més baixa estofa. Aquest cop però, ni les
circumstàncies tècniques van acompanyar -a nivell sonor faltava
realment més suc-, ni es va crear la complicitat pocasolta entre
ells i el públic que converteix els seus directes en un dels més
divertits de per aquí. Aquesta nit no van estar gaire fins. Espanya
ROGER FORTEA
desvertebrada.
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DISCOS

08001

VORÁGINE
Work in Progress Records

Vorágine: 1. f. Remolino impetuoso que hacen en algunos parajes
las aguas del mar, de los ríos o de
los lagos. 2. f. Pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy
intensos.
3. f. Aglomeración confusa de
sucesos, de gentes o de cosas en
movimiento. Todo eso y más es
Vorágine
La vorágine invade y engulle el
distrito del barrio del Raval que
da nombre al grupo de músicos
evolutivo que ha dado a luz Vorágine. 08001 explora los límites del
barrio barcelonés configurando
una sonoridad envolvente, sus
situaciones vividas, a la búsqueda del clímax sonoro, espiritual,
un viaje sin retorno hacia el
(in)finito musical.
08001, proyecto creativo nutrido de músicos que se implican en
el mismo, procedentes de diversas localizaciones geográficas y
llegados al –otrora– corazón de
Barcelona, sigue su andadura en
constante evolución. El inconformismo del grupo, después de
más de cinco años de trayectoria
bajo la numeración del emblemático barrio barcelonés, no ha
variado un ápice: hasta una docena de artistas en distintas lenguas
intercambian, crean, mezclan y
fusionan sus aportaciones, dando
como resultado un crisol de sonidos genuinamente global donde
confluyen multitud de sonoridades e influencias étnicas.
La propuesta transita desde el
soul-raï al trip-hop, pasando por
el pop mestizo. El álbum comprende temas con multitud de
influencias y variedad de ritmos,
con un mismo denominador
común. Temas que desprenden
NATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

un inconfundible aroma a incienso, música terrenal en constante
transformación, bajo el prisma de
la vocación experimental y el riesgo de aventurarse en la expresión
musical sin encorsetarse en ningún estilo más allá de la denominada ‘roots’ music.
Se trata de un trabajo continuista y a la vez rupturista: continuista con la filosofía de Julián
Urigoitia, creador y fundador del
proyecto 08001, y rupturista por
la propia naturaleza mutante del
proyecto [work in progress]. La
escucha completa del álbum
adentra al oyente en nuevas formas de enfocar, concebir e interTONI RUBIES
pretar la música.

ANÍMIC

HAU O HÏU
Les Petites Coses, 2007

Quart disc del col·lectiu d'artistes
del Bruc en forma de conte autoeditat que segueix demostrant la
seva gran capacitat creativa.
HAU o HïU és un disc de matisos tant diversos que evoca múltiples adjectius: quotidià, introspectiu, relaxat, transgressor, senzill, bell, íntim, rar, ... Però que té
com a gran referent el romanticisme, el de Goethe i Allan Poe,
l'exaltació dels sentiments per
sobre de la raó, l'afinitat per
ambients nocturns i luctuosos, el
culte al jo interior.
D'estil inclassificable, viatja pel
folk relaxat a “Around”, l'extravagant japonès de “Desuka”, l'indie
obscur de “Portés”, el pop
melancòlic de “Monster” o les
rondalles en català, rurals i decadents a l'estil del modernisme
literari de Victor Català a “Noi
Coix”. Destaca, potser, la raresa
de “Kid pie” o la rondalla trobadoresca d'aires indie-folk del
“Cel Blanc del Nord”.

En definitiva, grans composicions que flueixen com els estats
d'ànim, sense estructura estàtica, sense ordre establert. Sentiments musicals que reivindiquen
tendresa i llibertat. Més que recoJAC CIRERA
manable.

MADEE

L’ANTARCTICA
B-Core disc

Madee s’han confirmat disc rere
disc de la mà de B-Core, que
sàviament va apostar per ells en el
seu moment –òbviament no es
van equivocar–
perquè amb
aquest quart àlbum dels de
Cabrils, ja podem afirmar amb
rotunditat, per si algú encara ho
dubtava, que són una de les
millors bandes del panorama indie
nacional. I és que, després de sentir de principi a final l’immens L’Antarctica, dubto de la lògica existent
en els discos de bandes de caire
internacional consagrades, discs
considerats menors (quatre ‘hits’
de mitjana) . Res d’això es pot
aplicar als Madee, que han experimentat un nou gir per ésser els
The Police catalans amb lleugers
efluvis dels The Cure de l’època
de Dissintegration. Lànguida foscor, emotives melodies impregnades de sentiment (tres anys des de
l’edició de l’àlbum predecessor,
Orion's belt, donen per a molt.
Madee és un d’aquells grups
amb un inabastable potencial per
facturar cançons rodones, un cas
gairebé únic per l’aparent facilitat
amb què donen forma a les seves
composicions. Cançons que parlen d’allò que vulguis sentir i que,
en aquest disc acurat fins a l’últim detall, han assolit una condició suprema, donada la riquesa
de la seva instrumentació, la
complexitat de les guitarres que
conformen l’eix vertebral del seu

so, que incorpora seccions de
vent i de corda que emfatitzen el
component emocional.
Els de Cabrils ostenten la capacitat de comprimir una successió
d’emocions que es deslliguen en
sentir la seva música, com si una
caixa musical de sorpreses s’obrís a càmera lenta. Aquesta és la
sensació que es pot percebre a
l’escoltar meravelles com “Transference #2”, “The Wounded”, la
imprevisible “Polonium”, “Drive
Away” o la que dóna nom al
disc,“l’Antarctica”. Cançons que,
realment, tallen la respiració. I es
que Madee tenen la capacitat de
treure discos d’una bellesa inusitada amb la seva impronta personal, sigui quin sigui que hagi estat
el seu gir de full. Però en aquesta
ocasió, per mitjà de les seves
cançons aconsegueixen traslladar l’oient a una dimensió. I és
que les seves cançons són com
efectives píndoles per exorcitzar
els dimonis. Definitivament, amb
L’Antarctica els Madee han tocat
novament el cel. Fusta de clàssic.
Un nou cant (melancòlic) a la vida
plagat de ‘hits’ en potència. GranTONI RUBIES
diós, sí.

HOTEL OVERLOOK

TAKING THE RUST AWAY
Autoproducido

Ya sea por la llegada de los nuevos sonidos a la ciudad o por la
filosofía de “si no puedo escuchar lo que quiero tendré que
hacerlo yo mismo”, últimamente
se están dando a conocer en
Girona grupos de sonido metálico como Cesarèe, Carmen113 y
el grupo que nos ocupa hoy:
Hotel Overlook.
Hotel Overlook tienen su base
de operaciones en La Jonquera, y
aunque es un grupo de muy
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reciente creación y todavía les
queda mucho camino por andar,
ya apuntan maneras. No se trata
del típico grupo de jovenzuelos
con ganas de imitar lo que está de
moda, estos inquilinos del hotel
donde Jack Torrance perdía la
cabeza beben de las influencias
del rock y el metal más clásico.
Suenan oscuros, melódicos, con
una gran facilidad para sacarle el
gancho a los temas y jugar con
los cambios de ritmo (“Tear me
down”), virtuosos sin llegar a la
pedantería, a veces se inclinan
hacia lo progresivo y a veces al
ritmo hardcore más directo (como
unos Type O Negative). Destacaría el gran trabajo de Sergi a la
guitarra, ese sonido clásico -y original para el estilo de música que
practican- de Raúl a los teclados,
y la voz grave de Iván.
Pero ya está bien de hacer la
pelota, que sino los grupos jóvenes se duermen en los laureles…
La producción es demasiado nítida en la voz y hace que suene
demasiado amateur. A veces hay
que saber maquillar el sonido.
Los estilos son demasiado diversos, quizás sería más fácil escoger un camino menos tortuoso y
seguirlo. De todas maneras, si la
intención es demostrar todo su
potencial en los 38 minutos de
disco, entonces los apoyo.
Hotel Overlook estarán actuando el próximo 1 de diciembre en
la Sala Mephisto.
JOAN ÁLAMO

LA CARRAU

DINS LA TAIFA
Propaganda pel fet, 2007

Tengo que reconocer que no las
tenía todas conmigo cuando cayó
este disco en mis manos por
culpa de los malditos prejuicios.
Pues no podía estar más equivocado, el tercer disco de los de

Terrassa me ha sorprendido muy
gratamente con su mezcla de
música tradicional, un sonido
desenfadado y muy bailable. Dins
la taifa es un conglomerado de
rumbas, cumbias, canción valenciana, sonidos mediterráneos, ritmos afro-americanos y árabes.
Canciones populares modernizadas llenas de humor y mucha ironía para tratar temas actuales
como el caos de las cercanías, el
letargo de la sociedad o los apagones. Se nos llena la boca a la
hora de hablar de grupos como
Kultur Shock cuando a la vuelta
de la esquina tenemos un folklore
de lo más atractivo. Un disco muy
bien producido que cuenta con la
colaboración del cantante de La
Cabra Mecánica en el tema
"Poeta de carrer", y con temas
imprescindibles como "De matí",
"Desig", "Si tu te'n vas" o las
divertidas "Fart de fred" o "Petit".
Además trae un tema oculto, tan
oculto que tendrás que descifrar
un acertijo propuesto por Marius
Serra para escucharlo en su págiJOAN ÁLAMO
na web.

LARUMBÉ A LO FRATELO
13trafalgar, 2007

Tinc a les mans el primer treball
discogràfic de LaRUMBÉ. La portada, contraportada i llibret interior de disseny acurat i amb unes
suggerents imatges, conviden a
entrar al seu món. Escoltar i deixar-se portar pels 10 temes que
composen el primer treball discogràfic de LaRUMBÉ és sentir la
frescor i espontaneïtat d'una
rumba mestissa que et va seduint
amb totes les seves cadències,
mentre les seves lletres t'apropen
a la vida de barri del Raval, posant
la mirada sobre les persones, amb
un missatge transgressor i com-

promès. Amb composicions i
arranjaments de rumba i flamenc
amb ingredients jazzístics, de
bossa nova i fins i tot de reggae
aconsegueixen uns ritmes i melodies que et van impregnant i que
conviden a moure't . Juaco, el
compositor i cantant del grup,
amb una veu molt flamenca, plena
d'energia i sentiment, s'entrega a
cada tema i, al costat de cinc
bons musics més, fa que LaRumbé no sigui un grup més. Amb pinzellades que recorden els inicis de
Macaco, Ojos de Brujo, i fins i tot
Ketama, LaRUMBÉ està trobant el
seu propi llenguatge dins de la
rumba mestissa, i ha iniciat un
recorregut que espero els faci arriMIREIA COLL
bar molt lluny.

LOS CARRADINE

SOSPECHOSO TREN DE VIDA
Strangeones

Quan el gran Billy Bragg va preferir tocar amb los Carradine en
comptes de fer-ho amb Wilco en
el passat Primavera Sound, segur
que un gran sentiment de felicitat
va conquerir les ànimes dels tres
membres dels Carradine. Més
encara quan el cantautor anglès
és un dels referents del grup, com
ho demostren en el sentit homenatge que li dediquen en el seu
recent i primer disc, Sospechoso
tren de vida.
Los Carradine no són novells
en aquest món. Ja des de finals
de la passada dècada van irrompre en l'escena nacional amb
vàries maquetes. Ara tornen amb
un disc punk pop, que agafa l'energia rítmica de grups com Dead
Kennedy o Siniestro Total, i les
melodies més contagioses de
l'escena britànica. Les carències
vocals són suplides amb unes lletres molt iròniques i combatives

fugint, en tot moment, dels tòpics
més evidents. Algunes d'elles són
molt hilarants com en “Empleado
del mes”, on descriuen el típic
pilota que tothom s'ha trobat
alguna vegada en la feina.
Curt i divertit, com han de ser
aquesta classe de discos.
RUBÉN MARTÍNEZ

MANOS DE TOPO

Románticos hasta la médula,
Manos de Topo tienen la suerte de
saber tomarse con humor los
desengaños del corazón. Las canciones poperas de su Ortopedias
Bonitas son una terapia contra el
mal de amores, basada en ridiculizar los sentimientos que provocan los fracasos sentimentales.
La teatral voz de Miguel Ángel
(cantante y guitarra) es como un
grito lastimoso, como un llanto
infantil, que nos habla, a modo de
parodia, de las inclemencias de
las relaciones erótico-afectivas.
Que te deje tu novia, o que se
acueste con otro. Sentirse inseguro. Morirse de celos. Son cosas
que ellos asumen con ironía.
Todos los temas del disco están
cargados de frases sinceras, pero
tan desvergonzadas que consiguen que nos riamos de situaciones o de sensaciones que en condiciones reales nos convertirían
en patéticas almas en pena. Aunque la voz y las letras sean lo más
llamativo de Ortopedias Bonitas,
Alejandro (xilófono y PT-1), Pau
(bajo) y Rafa (batería), son los responsables de que además suene
musicalmente bien, junto a Laura
Räsäner y Sandrine en la sección
de cuerda, y Jens, Olga Ábalos y
Cristian Nisei en la de vientos. Un
trabajo con mucha personalidad,
y además muy divertido.
LUCÍA FIGUEROA
NOVEMBRE–DESEMBRE 2007
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FESTIVAL HIPERSONS: ESCENA OBERTA

Escena Oberta, iniciativa que promou Indigestió obre el període
de recepció de propostes de bandes que no acostumen a tocar a
grans sales o que tenen alguna cosa a dir i que estan farts de que
els escoltin els de sempre. S’ofereix la possibilitat de tenir vint
minuts de glòria amb un bon backline, una sala òptima com la [2]
de l’Apolo, una bona difusió per part de Nativa i Hipersons i una
oportunitat perquè els de casa puguin estar orgullosos de vosaltres. La convocatòria finalitza el proper dia 9 de novembre.
A part de les 3 bandes seleccionades acturaran els Electric Octopus Orchestra [FR]. Tota la informació a www.indigestio.com

GIRA COMIAT TOP MODELS

El trio de bip bip anuncia la seva dissolució i ho fa amb gira de
comiat. La història de la banda es remonta al 2002 quan Ricky G.,
Pol Fontini i Tony Nervio Roto s’ajunten per assajar un repertori de
clàssics de blues i rock&roll. A partir d’aquí, cinc anys de carrera,
molts bolos, moltes anècdotes i tres discos. La banda té tancats
cinc concerts per acomiadar-se com a banda dels seus incondicionals que inclouen dates a Madrid, Port de Sagunt, Vic i Barcelona. www.topmodelsbarcelona.com

kers neix amb l’objectiu de promoure bandes de Barcelona dins la
plataforma Interrock l’any ’99. Va ser l’any 2005 quan van incloure
l’element de convidar un artista internacional unint força local i
reclam internacional. Aquesta 9ª edicó tindrà lloc el proper 15 de
desembre.

BCN BASSLINE 45 CUP ’07

Aquest mes de novembre s’inicia la primera edició del Bcn Bassline 45 cup ’07. Es tracta d’una competició que s’allarga tota la
temporada 2007-2008 a la sala Instinto de Barcelona. Es tracta de
triar el millor Reggae Sound System de la contrada. Una curiosa
competició en la que participaran vuit sound systems nacionals
que es dividiran en dos grups de quatre. Els grups escollits per
sorteig s’enfrontaran en un “one to one” fins que quedi el millor de
cada grup. Els dos finalistes s’encararan entre sí a l’aclamada i
esperada final del mes de maig posant fi a set mesos de competició. Una acurada organització en format rondes classificatòries
que abarcaran desde el Dub fi Dub, New Roots & Dancehall i
Foundation & Digital.

L’ALTRE MÚSICA DEL METRO

Un cicle curiós d’encontres musicals que inicia la seva segona
edició on es proposa que un professional, crític o expert del món
de la música presenti algunes novetats destacades que els circuits més clàssics i comercials deixen de banda. Encara esteu a
temps de veure la selecció feta per en Jaume Sisa [30 Nov.] i
Roger Roca [21 Des.] a la Biblioteca Vapor Vell al costat de la Plaça
de Sants de Barcelona.

Transports Metropolitans de Barcelona ha realitzat aquest passat
mes d’octubre la segona convocatòria de músics per sel·leccionar
els que podran tocar per tota la xarxa de metro de Barcelona amb
permís. El tribunal triava a l’atzar entre dos i tres peces del repertori que presentaven els músics per valorar la seva qualitat artística. Les úniques condicions que posava TMB era que no es podien
utilitzar instruments de percussió i acompanyaments que superessin els 20 v. de potència. Les proves tenen la finalitat de «
garantir uns mínims de qualitat musical i evitar l’intrussisme o la
mendicitat ».

CONTRABAIX: PRODUCCIÓ CONTINUA

SIMBA

MUSIC SPY CLUB

El cicle de música que organitza la xarxa de músiques a l’àrea
metropolitana continua amb la seva programació del mes de
novembre. El jazz de Xavi Maureta Condició Humana [9 de novembre – Sant Feliu de Llobregat] o de Jordi Bonell trio [11 de novembre – Molins de Rei]; la bossa nova de Yara Beilinson Quintet [16
de novembre – Castellbisbal]; el jazz boogaloo de Il Dolce Far
Niente [23 de novembre – Hospitalet de Llobregat]; o el soul de
Vermouth Time [30 de novembre – Sant Feliu de Llobregat]. La
programació del mes es complerta amb un concert familiar de
Nora i el Jazz, amb la Big Band de Granollers; un espectacle per a
totes les edats [18 de novembre – Sant Feliu de Llobregat].

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
DE BARCELONA

Fins a l’1 de desembre us podeu apropar a alguns dels escenaris
on the project, el jazz i una cervesa estelar s’ajunten per portar a
barcelona músics de la talla de Sonny Rollins, Ornette Coleman o
Paolo Conte. L’edició d’enguany inclou memorials a les figures de
Jaco Pastorius i Tete Montoliu. Aquest últim liderat per Pascal
Comelade i Horacio Fumero. Com a novetats s’afegeixen nous
escenaris a l’Hospitalet, San Cugat i Viladecans.

ELS REIS SÓN ROCKERS

Respon a les sigles Seminari Internacional de Música de Barcelona i tindrà lloc a Barcelona i Madrid al març de 2008. Acollirà
mòduls docents dirigits a músics i professionals del sector. Organitzat per l’Asesoría Jurídica de las Artes [AJA], inclourà actuacions
en directe. Els mòduls estaran estructurats en “curs de negociació
de contractes de distribució de música en format físic i digital” i
una nova edició del “Curs de negociació de contractes discogràfics, editorials i management musical”. El pack es complementarà
amb el segon curs de músics i seguretat social dirigit per la Red de
Organizaciones de Autores e Intérprets de Música [ROAIM]. Del 3
al 6 de març entre l’hotel Tryp Apolo i la [2] de l’Apolo.

COPYFIGHT

Del 8 al 17 de novembre es celebra al Centre Cultural la Mercè de
Girona el Copyfight. Un punt de trobada on es proposa reflexionar
sobre la propietat intel·lectual a l’actualitat. Les xarxes p2p, les
llicències Creative Commons o moviments com el del software
lliure dibuixen “un moment històric de profundes transformacions
del sistema de propietat intel·lecutal vigent des del començament
de la Modernitat i a les portes d’un nou paradigma de producció
cultural”. Copyfight és una xarxa d’activitats organitzades amb la
intenció d’estendre la informació i el debat sobre els models
actuals i l’emergència de la cultura lliure. Cal inscripició prèvia a
info@naucoclea.com

Iniciativa benèfica en la que el públic participa aportant un regal a
canvi d’entrada per després incloure tots els regals a la Campanya de Recollida de Joguines de Nou Barris. Contextualitzat al Centre Cívic les Basses, seu del Laboratori Musical les Basses, aquest
any han convidat a participar a les bandes Paul Is Dead, Aeropuerto, Madee i Love of Lesbian. Tot i que asseguren que hi haurà
sorpreses d’última hora, l’edició d’enguany s’ha volgut caracteritzar per donar més èmfasi a propostes locals. Els Reis Són RocNATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

REVISTA MUSICAL METROPOLITANA

FES-NOS MÉS INDEPENDENTS:

REVISTA MUSICAL METROPOLITANA

SUBSCRIU-TE!

No+

+

160E
núm.

SUBSCRIU-TE A NATIVA I GAUDEIX DE LES AVANTATGES PELS SUBSCRIPTORS
CONCERTS GRATUÏTS O AMB DESCOMPTE IMPORTANT:

Diumenge 18 de novembre, Cafè Teatre Llantiol
– Manolo Martinez, d’Astrud
– Col·lectiu Brossa
– Manolo + Col·lectiu Brossa
Preu entrada concert: 8 €. Preu subscriptors: 5 €
Dijous 29 de novembre, Sala [2]
– Escena oberta
– Electric Octopus Orchestra
Preu entrada concert: 5 €. Preu subscriptors: Gratuït
Dissabte 1 de desembre, Sala [2]
– “En Do” de T. Riley per Vostè és un Do
Preu entrada concert: 3 €. Preu subscriptors: Gratuït

Diumenge 2 de desembre, Sala [2]
– Espaldamaceta
– Zebra
– Los Carradine
Preu entrada concert: 5 €. Preu subscriptors: Gratuït
Diumenge 9 de desembre, Cafè Teatre Llantiol
– Le Petit Ramon 3 Experimenta
– Xavi Tàsies
– Jaume pantaleon + Ramon Faura + Pablo Rega
Preu entrada concert: 8 €. Preu subscriptors: 5 €

PER GAUDIR D'AQUESTES AVANTATGES, CAL QUE ENS ENVIÏS UN CORREU A INFO@INDIGESTIO.COM,
DONANT DEL NOM, EL/S CONCERT/S ON VOLEU ANAR I SOL·LICITANT-HO.
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Nom i cognoms
Adreça

CP

Població

Telèfon
Correu electrònic

DNI

Forma de pagament
Transferència bancària Cal ingressar 10 euros al compte de
”La Caixa”: entitat 2100, oficina 1004, dígit control 62, núm.
compte 0200090804 indicant el teu nom i cognoms
Xec bancari a nom de Indigestió Musical SL

Envia’ns aquest cupó (s’accepten fotocòpies) junt amb el xec
o una còpia del resguard de l’ingrés a
Indigestió, apartat de Correus 9042, 08080 Barcelona
Des de Indigestió et voldriem enviar informació sobre altres activitats musicals que
organitzem: festivals, concerts, cursos, etc. Si no vols rebre altra informació que no
tingui a veure amb la subscripció a Nativa, marca amb una creu aquest quadre

PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESCRIU-NOS A REVISTA@INDIGESTIO.COM
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AGENDA
DIX 07/11
DIJ 08/11
DIJ 08/11
DIJ 08/11
DIV 09/11
DIS 10/11
DIS 10/11
DIS 10/11
DIS 10/11
DIS 10/11
DIS 10/11
DIU 11/11
DIX 14/11
DIJ 15/11
DIJ 15/11
DIJ 15/11
DIV 16/11
DIV 16/11
DIV 16/11
DIS 17/11
DIS 17/11
DIU 18/11
DIL 19/11

BARZELONA’S BEAT FEST. LA [2] APOLO
MISHIMA. RAZZ 3
ALEXIS CUADRADO “PUZZLES” QUARTET. JAMBOREE
MUCHACHITO BOMBO INFERNO. SALAMANDRA 1
HALL OF FAME+ GIGAPOLLOS. LA RULOT
HOTEL OVERLOOK+OLVIDO. LA MIRONA. SALT
VICTOR NUBLA, QUICU SAMSÓ I ALBERT GUITART
[AIXÒNOÉSPÀNIC] MERCAT DE LES FLORS
CONTROL REMOTO+BRITISH BACON+KM JAM.
LA[2] APOLO
LO:MUÊSO+HARAM!+SCANDAL JACKSON. BE COOL
STANDSTILL. LA CAPSA
TOP MODELS VS CHEST+WILL DELUXE+MR.MYSTER.
LA [2]
LAIA CAGIGAL. HELIOGÀBAL
TULSA+ELECTROCUGAT. BIKINI
MOTOR COMBO ELECTRIC BAR
PELLIZCO [RUMBA CLUB]. KGB
GANGSTERS OF LOVE. HELIOGABAL
VIDRES A LA SANG+DANTE’S INFERNO
[MY GENERATION] CLAP MATARÓ
DANIEL HIGIÉNICO. FAKTORIA D’ARTS. TERRASSA
LEK MUN. SALA CASTELLÓ
IRAKUNDA ELECTRIC BAR
ASTRUD+NANCY RUBIAS [FESTIVAL ROIG.CAT]. KGB
BE BRAVE BENJAMIN ELECTRIC BAR
ROGER MAS+GIULIA VALLE+RAMÓN PRATS.
JAZZ SÍ CLUB

DIM 20/11 ARBOL+ERI MAKINO. SALA CASTELLÓ
DIJ 22/11 BISCUIT. HELIOGABAL
DIJ 22/11 PUMUKY+LA BANDA MUNICIPAL DEL POLO NORTE.
SALA CASTELLÓ
DIV 23/11 LEK MUN+ABRAHAM BOBA. BIKINI
DIS 24/11 AGÜITA FRESCA ELECTRIC BAR
DIS 24/11 HALF FOOT OUT SIDE+TEMPLETON+DJ COCO. LA [2]
DIU 25/11 GYPSY JAZZ ELECTRIC BAR
DIU 25/11 APRIL FOOL’S DAY+COFFE & WINE+ COSMOPOLITANS.
HELIOGABAL
DIX 28/11 CALIMA. [PRESENTEN “AZUL”]. APOLO
DIX 28/11 EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO+CARLOS CROS
LA [2] APOLO
DIJ 29/11 FRÄGIL. HELIOGABAL
DIJ 29/11 MARC PARROT. BIKINI
DIV 30/11 GENTLE MUSIC MEN+EVRIPIDES AND HIS TRAGEDIES.
LA [2] APOLO
DIV 30/11 HEDTRIP. SALA CASTELLÓ
DIS 01/12 CATALOUNGE ELECTRIC BAR
DIS 01/12 FESTIVAL HIPERSONS: “EN DO” DE TERRY RILEY. LA [2]
DIU 02/12 LOS MOUSSAKIS ELECTRIC BAR
DIU 02/12 FESTIVAL HIPERSONS:MÚSICA I PODER. LA [2]
DIS 08/12 ELS INCONTINENTS EUFÒRICS. HELIOGABAL
DIX 12/12 MUCHACHITO BOMBO INFERNO. APOLO
DIV 14/12 HEDTRIP+ZA. BIKINI
DIJ 27/12 LAPSUS FESTIVAL:MENDETZ+RANDOM+CHÉVERES...
LA [2]
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CLUB NATIVA
AQUEST ESPAI NO ES VEN

LLOCS ON POTS TROBAR NATIVA
Els llocs marcats amb el símbol

!

Al Club Nativa trobaràs una llista
d’organitzacions amb qui compartim la voluntat de potenciar la
música en el nostre entorn.
No és un espai més de publicitat
sinó una bona guia. Si la revista
t’interessa, també t’interessaran
els nostres amics.

VOLS SER MEMBRE DEL CLUB
NATIVA?
Escriu-nos: info@indigestio.com

!

!
Laboratori musical. T 93 407 29 27

Discogràfica. www.bcoredisc.com

!

!

Vidal i Ribas, 23-25. St. Feliu de Llobr. T 936 853 242

Espai per a la creació. entra@experimentem.org

Rambla Ventosa 4, Unió 108. Vilanova i la Geltrú

Punt d’informació Juvenil. Av. Isaac Albèniz, 13. Tiana
NATIVA41 NOVEMBRE–DESEMBRE 2007

!

!

Espai musical. T 93 422 43 00. Foc, 128. BCN

!

és on trobaràs gratuïtament Nativa
per gentilesa dels nostres
col·laboradors.

Festival. www.poparb.cat

Bar musical. Pça. del Sol, 9-10. BCN. T 93 237 39 37

Discogràfica. www.bankrobber.net

!

!

Espai jove. T 93 429 93 69. www.bocanord.org

Ca l’Estruch. St. Isidre,140. Sabadell. T 93 717 10 26

Bar musical. Pça. del Sol, 16. BCN. T 93 415 56 63

Management. T 93 300 40 52. www.hacecolor.com

Punt d’informació Juvenil. pij.montgat@diba.es

!

Projecte musical. T 93 243 17 17

!

!

Associació cultural. www.animat.tk

!
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Discogràfica, management. www.strangeones.net

Escola de música. T 93 329 56 67. tallerdemusics.com

www.joventutsmusicals.com
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ACTIVISTES

NEI

TORRELL
Nei Torrell. 43 anys. Nascut a Alcover (Tarragona). Casat i
sense fills. Editor al Parlament de Catalunya, on fa “literatura
gris”, i fundador de l'associació cultural Anima't que, amb un
pressupost de 228.000 euros, actualment programa a Tarragona ciutat uns 150 concerts i 70 pel·lícules, sota l'etiqueta TCC
(Tarragona Cultura Contemporània).
Tot va començar quan un grup d'amics decideixen el 1994
programar concerts en una ciutat sense sales de concerts. El
Bam Tarragona els va proporcionar l'experiència, i els concerts d'Albert Pla i Extremoduro els diners per arrencar amb
una programació estable. Després d'uns quants anys al front
de la programació, es queda en un segon pla deixant que
siguin uns altres els que portin les regnes. Ara mira de vetllar
per l'equilibri estilístic de la programació, assumeix la feina
administrativa i fa “que l'olla bulli”.
MARC LLORET
Pràcticament tot el que passa, musicalment parlant, a Tarragona passa per les vostres mans.
No. Amb Sales com la Vaqueria, que ja funcionen, no hi hem treballat mai. No tenim cap intenció de capitalitzar-ho tot. Si algú pot
portar algun grup a Tarragona que el porti. Però moltes vegades
l'Ajuntament contracta grups amb qui nosaltres ja hem treballat i
els hi paga el que val sense tenir en compte que hi ha una associació que està treballant, amb la que es podria contractar, per ferla créixer i perquè aquesta pugui pagar el grup per primera vegada
com Déu mana. El 80% del que programa l'Ajuntament, nosaltres
ja ho hem programat abans. Però és allò dels pobles: nosaltres el
conveni aquest el tenim directament per alcaldia. L'alcalde que hi
havia fins ara creia en el projecte i amb ell teníem feeling. El diàleg
amb tots els regidors de cultura que hi ha hagut, ha estat impossible, perquè està mediatitzat per un tècnic. No hi ha bona relació.
No hi ha cap mena de col·laboració.
Consideren que esteu entrant en el seu terreny?
Suposo que hi ha el problema dels terrenys i hi ha el problema de
la idiosincràsia local. Tarragona, que com cada ciutat té les seves
propietats, si per alguna cosa destaca és pel seu cainisme. A
Reus, per exemple, si cal fer un crit de guerra el fan tots a una,
tots fan pinya i endavant. A Tarragona al contrari: si tu has de fer
que passi alguna cosa a Tarragona, jo ja procuraré que no surti. Si
mires culturalment el mapa de Catalunya, Tarragona no existeix.
No hi ha hagut polítiques de vertebració.
I el públic? Respon a les activitats que s'hi fan a Tarragona?
Home, si no perds la referència del que estàs fent jo crec que res-

pon bé la gent. Fem una programació de cine o música a una ciutat
que té 150.000 habitants i la gràcia és fer les coses en el lloc adequat. Per exemple, Piano Magic, a Tarragona convoquen 100 persones de públic: és una xifra correcta, on no es perden diners,
tampoc no es fa benefici i es fa un bon bolo. El públic i la oferta
que hi ha en aquests moments a Tarragona és correcta per la ciutat
que és. El que passa és que amb tot el moviment que hi ha hagut
en aquests anys, l'administració ha quedat completament parada.
No ha millorat la formació ni la producció pròpia. No tenim grups
tarragonins. Don Simón deu ser la única cosa que sona una mica a
Barcelona i Espaldamaceta, que sona en els circuits que sona.
En la música per la política o en la política per la música? ( o ni
una cosa ni l'altra...)
En el meu cas seria per la mili, ja que vaig començar a tenir relació
amb la música a la festa dels quintos del meu poble. Tot i que
quan va arribar el moment, em vaig fer objector. Jo diria que estic
en la música i en la cultura perquè considero que és una forma de
progrés social i per tant deu ser la meva forma de fer política.
Progrés social…
Progrés intel·lectual. La cultura ens fa millors, ens fa més civilitzats, ens fa més capaços de conviure els uns amb els altres I ens
aporta més eines per comunicar-nos.
L'altre dia vaig veure un concert al Groove. El Groove és un bar
amb música en directe que està tan mal disposat que quan entres
al lavabo li has de demanar permís al músic. I tens el gran avantatge que, mentres estàs fent un riuet, el músic et vigila que no entri
ningú. Que també està bé. Doncs aquell dia van entrar dues
xiques, van fer el riuet i en sortir, el grup estava a la meitat del
tema i es van esperar a que acabés la interpretació del tema per
passar. I vaig pensar, carai, quines dues xiques més educades.
Després vaig descobrir que eren les novies dels músics. És clar.
Poso aquest exemple perquè seria bo que hi hagués aquest respecte per part del públic.
Ell dedica el seu lleure a la música i la cultura perquè està convençut que són eines de transformació social. Està d'acord amb
els experts que diuen que la política cultural ideal és aquella que
equilibra bé l'exhibició, la producció i la formació, però afirma que
tothom ho diu i ningú no ho compleix. A Tarragona, gràcies a Anima't, l'exhibició gaudeix d'uns estàndards molt dignes.
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