
estres de poesia i amics de vida: ai-
xí presenta Ivette Nadal (Grano-
llers, 1988) els poetes que han

aportat versos al seu tercer disc, Mestres i
amics: un ambiciós projecte autoeditat que
complementa el CD amb un DVD que mos-
tra “converses de cafè” entre la cantant i els
seus poetes amics, per saber “què en pensen
de la cançó i de la poesia”. Els poetes als quals
Ivette Nadal ha musicat en aquest treball
són Víctor Sunyol, Joan Vinuesa, Francesc
Garriga, Anna Aguilar-Amat, Enric Casas-
ses i Santi Montagud. A més, el disc també
inclou altres cançons amb textos d’Ivette
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Ivette Nadal ha musicat poemes de Víctor Sunyol, Joan Vinuesa, Francesc Garriga, Anna Aguilar-Amat,
Enric Casasses i Santi Montagud en el seu tercer disc, ‘Mestres i amics’, produït per Jordi Busquets

DISC XAVIER CASTILLÓN

Poesia amiga
Nadal, una cantautora que sempre ha cregut
que “la cançó i la poesia haurien d’anar molt
lligades, tot i que està bé que cadascú tingui
el seu propi llenguatge”.

Ivette Nadal havia publicat fins ara els dis-
cos Guerres dolcíssimes (2008) i A l’esquena
d’un elefant (2010) i el poemari Camí privat
(2009). També en els seus concerts ha recitat
habitualment poemes entre cançó i cançó.
Per tant, Mestres i amics és una obra plena-
ment justificada dins la seva trajectòria, tot i
que ella és plenament conscient que no ha
triat el camí més fàcil dins del món de la mú-
sica: “Si musiques poesia, ho fas per amor a

l’art... i a la poesia. I perquè hi creus. Perso-
nalment, crec que la poesia no hauria de ser
mai una barrera per accedir al públic, però
és evident que les grans empreses no hi ve-
uen una via gaire rendible i amb futur, co-
mercialment parlant. Però jo sóc tossuda...”

Ivette Nadal ha gravat aquest disc amb
una sòlida banda que, a més de la seva veu i
la seva guitarra acústica, inclou també les
guitarres –elèctrica, acústica i espanyola– de
Roger Pasqual, el baix de Lluís Riera i la ba-
teria i les percussions d’Eloi Lòpez. En direc-
te, Ivette també vol presentar les cançons de
Mestres i amics amb tota la banda i un so

MESTRES
I AMICS
Ivette Nadal
Discogràfica:
Autoeditat
Preu: 12 euros (CD
i DVD) al web
ivettenadal.com.
També s’hi poden
comprar els seus
dos discos anteriors
per 10 euros
cadascun o tots tres
discos per 30 euros.

Ivette Nadal
Representa el sector
més poètic de la nova
cançó d’autor en
català. MARC PUJADAS
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“una mica més rocker”. En aquest punt
s’intueix també la influència del seu nou
productor, el guitarrista Jordi Busquets,
que ha tocat amb Quimi Portet, Gerard
Quintana, Sapo, Cranc, etc.

“Aquí trobem cançons i poemes de bres-
sol, de dol, rèquiems, versos amb vocabu-
lari lliure, d’ideologia anarquista, i també
temes propis sense passar res pel filtre, a la
intempèrie del bé i del mal, cançó d’autor a
ritme de reggae, grunge, rock i pop, amb un
vocabulari més desenfadat, una conscièn-
cia menys racional i una aposta per regis-
tres més enèrgica, musicada per a tots els
públics. Visca la llibertat! Que visquin els
poetes!”, s’afirma en el text de presentació
del nou disc d’Ivette Nadal.

Mestres i amics inclou Cançó de bressol
per un osset de peluix, un tema basat en un
text no publicat de Víctor Sunyol –en
aquest cas no es tracta d’un poema–, que va
ser professor d’Ivette Nadal quan estudiava
el batxillerat i al qual la cantant va demanar
justament alguna cosa inèdita. “Em costa
separar la persona de la seva obra poètica:
m’ha d’atreure tot el conjunt.” ❋

Concert
a Vic
Ivette Nadal
presentarà en
directe ‘Mestres i
amics’ amb la
seva banda el
divendres 16 de
novembre al
Casino de Vic, a
les 10 de la nit.
Les entrades
costen 8 i 10
euros.
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a poc més d’un parell d’anys, va caldre convèncer
l’encarregat de seguretat del Sidecar perquè deixés
entrar un menor d’edat al soterrani de la plaça Re-

ial. No va ser, en tot cas, massa difícil, ja que el nano era un
dels músics que, mesos abans, havia provocat que l’escrip-
tor i melòman Kiko Amat enviés correus a dojo cantant les
excel·lències de la banda i que, aquella nit, havia d’oferir
un concert esperat impacientment per una comunitat
pop local que feia dies que no parava d’escoltar una ma-
queta amb quatre cançons que, a MySpace, treien fum.
The Free Fall Band, quatre mataronins d’entre 19 i 21 anys
que alternen la seva devoció pel pop més delicatessen amb
estudis de medicina, farmàcia, informàtica i escenografia,
es van fer majors d’edat mentre tocaven en festivals com
ara el Faraday i el PopArb i participaven en concursos com
el Demoscopicas o el Villa de Bilbao (en què, l’any passat,
van ser proclamats guanyadors en la categoria de pop-
rock). Ara, el seu disc de debut, Elephants never forget, amb
deu intents per trobar la cançó de pop perfecta i produc-
ció de Miqui Puig, els ha permès registrar en les primeres
setmanes d’estar a les botigues unes xifres de vendes gens

menyspreables en els temps que corren i a la vegada refer-
mar-se en la filera de grups debutants que s’espera que la
facin grossa.

“Vam començar, com tanta altra gent, amb aquells re-
copilatoris blau i vermell dels Beatles, i a partir d’alesho-
res, instigats per en Miqui Puig, que no ha parat de reco-
manar-nos coses, vam anar investigant i descobrint més
artistes, com ara els Zombies [la portada d’un disc dels
quals, Odessey and oracle, ha inspirat la d’Elephants never
forget] o Jonathan Richman [a qui versionen sense excep-
ció en directe i a qui, fa uns anys a l’Apolo, es van quedar
amb ganes de veure... perquè eren menors d’edat]”, afir-
men. “La nostra genètica diu que ens agrada el pop”, con-
clouen. “El pop és una música que ens dóna una lliçó en
cada cançó.” L’ombra de Puig, que es va interessar per la
banda després de rebre el sembla que ja famós correu elec-
trònic d’Amat, és allargada. “Ens ha ensenyat a no tenir
por del que fèiem”, reivindiquen. “Si hem pogut trobar el
nostre camí ha estat sobretot gràcies a ell.” ❋
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Free Fall Band:
jovenalla ‘pop’
Quatre mataronins d’entre 19 i 21 anys
comparteixen un dels grups que més
expectació han generat aquest 2012 Miqui

Puig, a
l’ombra
L’excantant de Los
Sencillos va
descobrir la
maqueta de The
Free Fall Band i es
va oferir a
produir-los el seu
disc de debut
i editar-lo
mitjançant la seva
discogràfica: LAV
Records.

The Free Fall
Band acaben de
publicar el seu
disc de debut:

‘Elephants never
forget’

DANI CANTÓ




