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Calders a través de Bankrobber
oincidint amb el centenari, aquest proper

dia 29, de l’escriptor Pere Calders, la
discogràfica Bankrobber publica el CD que
acompanya a l’espectacle Cançons de la
veritat oculta, durant el qual la cantant
Judit Neddermann –apunteu bé aquest
nom, si és que no el teniu controlat–
s’enfronta a la comesa de cantar històries
de l’autor musicades per Maria Rodés,
Mazoni, Guillamino, Joan Colomo, El Petit
de Cal Eril i altres músics de la nova escena
del pop independent de Catalunya. Per
gaudir-ne en directe, caldrà anar aquestes
properes setmanes fins a Granollers, Olot o
bé Vilafranca del Penedès.

CANÇONS DE LA VERITAT OCULTA
Judit Neddermann (veu) i Genís Bou
(direcció musical)
Disc. Els contes de Pere Calders es transformen
en cançons. Publicat per Bankrobber.

Catalunya ‘glam’
ir, en els temps que corren, que les teves

màximes influències són Queen i Dagoll
Dagom no et posa les coses gaire fàcils per
guanyar-te la complicitat dels seguidors del
pop més auster, contingut i refinat. Obeses,
però, un grup de Tona que en els concerts
llueix “bruses barates” i s’emboteix dins
“granotes amb el codi binari” (sic), tenen
clar que Catalunya serà glam o no serà. No
espereu versions de Nick Drake ni de
Radiohead, sinó del ‘Bohemian
Rhapsody’... i de Rossini.

OBESES
Heliogàbal (Barcelona), 20 de setembre
Concert. Presentació del primer disc: ‘Obesisme
il·lustrat’ (Música Global)

Des de les tenebres
amon Rodríguez ha posat fi a una llarga

relació amb la discogràfica barcelonina
BCore –editora no únicament dels seus
discos com a The New Raemon sinó també
els que va fer amb Madee– i, després
d’haver-se deixat estimar per una
multinacional (“s’enamoren del Che
Guevara i després et demanen que
t’afaitis”), ha ingressat a les files de la
madrilenya Marxophone –casa de Nacho
Vegas i Refree– per al seu quart llarga
durada, que surt dilluns i que és el resultat
–segons assegura– de la suma d’unes
quantes tensions. El seu èxit a escala estatal
ja fa temps que es flaira amb força.

TINIEBLAS, POR FIN
The New Raemon
Disc. Quart LP de Ramon Rodríguez en el seu
paper de The New Raemon. Edita Marxophone.

El retorn d’un heroi laietà
a ser injust que, a final de l’any passat, el

primer disc en molt de temps d’Emili
Baleriola (l’exguitarrista de Màquina!)
passés tant desapercebut. Anar al concert
del seu trio és una manera de redimir-se.

EMILI BALERIOLA
Clap (Mataró), 20 de setembre
Concert. Presentació del disc ‘Jazz-Rock Trio’,
retorn discogràfic de l’exguitarrista de Màquina!
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NORAH JONES
L’Auditori
Dia i hora: Dijous 20
de setembre. 21.00 h 
Preu: Entrades
exhaurides

En lloc de quedar-se
estancada en el
sofisticat jazz vocal
del seu disc de debut
(Come away with me,
un dels grans
superèxits de la
dècada passada),
Norah Jones ha estat
hàbil per conduir la
seva carrera per altres
camins (en el cas de
Little broken hearts, el
seu últim disc, produït
per Danger Mouse, el
camí de l’indie). Cinc
anys després d’actuar
al Palau (amb un
recordat duet amb M
Ward inclòs), Norah
torna a Barcelona.
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ls seguidors de Bob Dylan saben que la tra-
jectòria del cantautor de Minnesota és cí-
clica. Ho podem observar als àlbums his-

tòrics que el van fer anar pels territoris del folk,
blues, country, gospel, etc. Durant els darrers anys,
els discos ja tenen la periodicitat anual de la dèca-
da de 1960 i 1970 i s’han espaiat en el temps, però
mantenen algunes constants d’una trajectòria co-
herent, tant en la manera de gravar –cada cop més
directa– com amb els continguts. El magistral
Tempest és fidel a aquestes premisses. Està produ-
ït per ell mateix, els músics són els que l’acompa-
nyen en la seva gira eterna –això no fa que els
concerts serveixen per promocionar el nou àl-
bum sinó que repeteix temes clàssics i sorpreses
del seu extens repertori– i des del mateix títol in-
voca una natura, que ha tingut germans cèlebres
amb el vent, l’huracà, la pluja, la neu... Són les
condicions climàtiques les que van condicionar
les seves lletres. Explicava en la pel·lícula biogràfi-
ca a Martin Scorsese que al seu poble, de Minne-
sota, el fred els feia anar a dormir tan abrigats
com durant el dia i que la temperatura sota zero
impedia, fins i tot, als lladres robar.

Com els discos anteriors, Tempest és un magní-
fic catàleg de l’obra dylaniana i un repàs pels
grans gèneres de la música popular moderna. Des
del primer tema, Duquesne whisle, els instru-

ments tradicionals ens fan sentir en una taverna
de Nova Orleans fins que es connecten amb un
blues potent i la veu ens esgarrapa mentre ens ex-
plica un viatge, amb el xiulet del tren i la visita a
ciutats perdudes en el túnel del temps. Les balades
sinuoses recorden els poemes de Yeats i sempre hi
ha una lectura moral, que ens pot dur d’un ho-
menatge a John Lennon fins a la Bíblia en temes
com Narrow way: “Sigues gentil germà, sigues
gentil i prega.” El tema que dóna títol al treball té
unes referències a l’Apocalipsi explícites. El camí
llarg de Dylan torna a aturar-se en una estació
anomenada Tempest. I les cançons que sonen són
tan fabuloses com el senyor que les interpreta. ❋
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Dylan, sota
la tempesta

ELDISC DAVID CASTILLO

TEMPEST
Bob Dylan
Discogàfica:
Columbia-Sony
Setembre, 2012

Bob Dylan, amb
la seva banda 
de directe, que han
participat en la
gravació de
‘Tempest’
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