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El de Solsona revalida amb
aquest disc ser considerat l’espe-
rança blanca de la Cançó. La pro-
ducció de Raúl Fernández –Re-
free– acosta la seva estètica a
unes coordenades més properes
al pop. A més, Roger Mas està lle-
trísticament inspirat.

Mística Domèstica
Roger Mas
K-Industria Cultural

El baix de Carles Benavent i la gui-
tarra de Josemi Carmona uneixen
sensibilitats en un disc que, com
indica el seu títol, suma diversos
mons. No és ni flamenc ni jazz ni
tot el contrari i, en el camí del
mig, apareixen Jorge Pardo,
Diego el Cigala, Chick Corea...

Sumando
Carles Benavent-Josemi Carmona
Nuevos Medios

Apadrinada pel violinista francès
Didier Lockwood, la vocalista Lau-
rence Allison ha fet un nou pas en
la seva carrera amb un disc d’acu-
rada producció i detallada execu-
ció. Uns músics de primera i un re-
pertori de tretze temes propis re-
forcen la seva solvència.

Secrets
Laurence Allison
Ames

Ja fa uns quants anys que per a
José Mercé el flamenc és una ex-
tensió per treure bon rèdit a la
versatilitat jonda del seu cante.
Una fórmula eficaç que, en
aquesta ocasió, utilitza com a es-
quers les adaptacions de Mammy
Blue i What a Wonderful World.

Lo que no se da
José Mercé
Virgin

Una nova prova de la retroali-
mentació a la Barcelona multira-
cial és l’aparició d’aquest disc de
debut del grup Zulu 9·30. Vitalista
targeta de presentació d’una pro-
posta rítmicament explosiva en
què el son, el funk, el raggamuf-
fin, la rumba i el reggae s’uneixen.

Conecta o revienta
Zulu 9·30
Kasba Music

Pere PonsA cau d’orella

Blues
Amadeu Casas
Strollin’ Band
Amadeu Casas Strollin’ Band
Temps Record

Pere Pons

Amadeu Casas per-
tany a aquell tipus
de músics de llarg
recorregut que fan

de la perseverança una virtut
i de la coherència una escola
on emmirallar-se. Són molts
anys els que porta aquest gui-
tarrista abocat a la seva pas-
sió pel blues. La seva partici-
pació en formacions com ara
Blues Messengers i Tandori
Lenoir són punts d’aturada
en un mapa de ruta amb més
de 15 anys de recorregut pels
circuits del país.

Coneixedor a fons del re-
pertori d’ofici del gènere,
Casas ha volgut homenatjar
T-Bone Walker, que va saber
engalanar les artèries del
blues. Per fer-ho, s’ha envol-
tat d’una banda de bons
amics i encara millors mú-
sics –August Tharrats
(piano), Nono Fernández
(contrabaix) i Aldo Munari
(bateria), entre d’altres–,
amb el reforç del saxo de
Dani Nel·lo i el clarinet de
Pep Pascual i les veus convi-
dades de Txell Sust, Big
Mama i, molt especialment,
Lotti Lewis. El disc, enregis-
trat en directe a la Nova Jazz
Cava de Terrassa, és un de-
purat i exquisit exercici del
millor estil. Impecable.

Homenatge
aT-Bone
Walker

Música

Lacoblaal·lucinògena
Pascal Comelade, merescut premi Ciutat de Barcelona, publica
dues novetats discogràfiques alhora ● ‘Espontex Sinfonia’ i ‘La
manera més salvatge’, amb el poeta Enric Casasses ● Pere Pons

E
ntre els fastos
mozartians i les
cavalleries cer-
vantines, aquest
commemoratiu

2006 ha reservat un espai
per a un creador viu amb
una capacitat de projecció
increïble: Pascal Comelade
(Montpeller, 1955). D’en-
trada la concessió del
premi Ciutat de Barcelona,
compartit amb Cesc Gela-
bert i Lydia Azzopardi, per
la seva música a l’especta-
cle Psitt! Psitt!, ja és un bon
auguri davant un any que
tot just comença. Però si, a
més, aquest guardó arriba
acompanyat de la sortida al
mercat d’un disc amb crea-
cions noves (Espontex Sin-
fonia) i de l’esperat disc po-
ètic a duet amb Enric Ca-
sasses (La manera més
salvatge), tots dos editats
per Discmedi, la plenitud
no pot ser més completa.
Bé, de fet m’erro perquè
encara faltaria una capsa
de quatre CD d’edició limi-
tada per a col·leccionistes
que està preparant el segell
G3G i en què s’aplegarà
una selecció de més de sei-
xanta temes de tota la seva
carrera. Un llançament
d’especial interès si es
tenen en compte les difi-
cultats per seguir el rastre
d’un catàleg discogràfic tan
prolífic com maltractat per
una distribució erràtica,
clandestina o senzillament
nul·la.

Dels dos treballs nous,
Espontex Sinfonia és una
d’aquelles obres en què Co-
melade s’interroga sobre la
seva identitat i es submer-
geix a fons en les arrels de
les matrius sonores que
sent més adherides a la seva
pell. Conseqüent amb la
seva condició de ciutadà
d’un país petit, tant els ins-
truments com les sonori-

tats miniaturitzades són les
eines i el mitjà amb què
transmet un univers de fa-
ràndula decadent i rialla
sempre a punt. El seu cant a
la bohèmia i a l’ambient de
cabaret, a un món perdut,
en definitiva, concedeix a
Comelade la qualificació de
l’últim romàntic.

En la seva música, però,
no hi ha lloc per a la nostàl-

Pascal Comelade, premi Ciutat de Barcelona. RUTH MARIGOT

Pascal Comelade
ha enregistrat
dues sardanes
amb un to
molt personal

gia. El músic nord-català
ha volgut que quedés docu-
mentat el seu treball amb
les cobles Mil·lenària i Tres
Vents al voltant d’unes sar-
danes molt especials (The
Halucinogenic Spontex
Orchestra i Sardana dels
Desemparats, respectiva-
ment). Els resultats
d’aquesta voluntat de re-
novació de la sardana són
tan lloables com els que an-
teriorment havien demos-
trat músics com ara Manel
Camp i Santi Arisa. I la ve-
ritat és que la manera de
Comelade d’enfocar el
tema mereixeria un estudi
rigorós.

El disc també inclou temes
amb conceptes diferents i
amb altres formats de mú-
sics, com ara la potent ver-
sió de The Gun Club, del
malaurat Jeffrey Lee Pierce.

Finalment, el CD con-
junt amb Enric Casasses,
en què el poeta recita ver-
sos propis sobre les bases
musicals d’Il maestro,
acaba amb tota mena de
rumors i deixa en evidèn-
cia els que asseguraven que
no sortiria. Homes de poca
fe. Sigui com sigui, La ma-
nera més salvatge ja és a
les botigues i qui vulgui
doble ració de Comelade,
aquesta vegada compartit,
té l’oportunitat de tenir-la
a través de la unió de músi-
ca i poesia. Dos discos im-
prescindibles.


