
POP-FOLK. Al voltant de Lluís
Bòria (veu i guitarra) sor geix
aquest grup de Terrassa. La
seva proposta arrenca d’un
pop acústic i èpic, sovint amb
la presència de percussions i
violins que donen densitat i

bellesa a les cançons més aconseguides com ara Iturralde Gonzalez o La
princesa alegre. Estúpida Erikah és un sextet que apunta ben alt. Les
composicions estan treballades amb l’ànima i els propòsits creatius dels
grups que volen construir un món paral·lel que alhora il·lustri els dies
laborables. La quotidianitat costumista, amb aclucades d’ull al cinema i
al futbol, com a referents de la cultura de masses que actua de contra-
punt a les vivències íntimes. Els jocs de veus constants, els cors de
Magali Licari, donen harmonia melòdica a les seves cançons. El 2009
van guanyar el Premi Joventut del Sona 9 i aquest disc compacte és el
seu debut discogràfic. Sobretot els podeu veure en directe a Barcelona i
al Vallès Occidental. En alguns temes vesteixen la cançó només amb la
veu i la guitarra acústica i això els acosta a un folk entre la cançó tradi-
cional i els cants de taverna. La cançó Els àngels ploren així dóna aquest
punt de novetat que els fa atractius; reprenen el fraseig del folk americà
i tenen un so madur i amb ànima.
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POP ACÚSTIC. Qui hi ha darre-
re de Mazoni és un cantautor
rocker que demostra pas a pas
que les aventures musicals
tenen un rendiment exuberant i
generós en perles sonores, si hi
ha criteri i talent. Jaume Pla

(La Bisbal d’Empordà, 1977) es va inventar una gira que es desenvolupava
en una actuació cada dia del mes de març d’enguany. D’aquí prové el títol
d’aquest àlbum sonor: 13 cançons en directe, els 31 dies de març. Va recór-
rer la nostra geografia per poder fer un concert diari durant aquest mes explo-
siu i prolífic de la seva trajectòria. Aquest és un disc d’edició limitada, que
només es pot aconseguir als seus concerts, al Web de la seva discogràfica
Bankrobber i a botigues digitals. Ell sol interpreta tots els temes que inclou
aquest disc. El va enregistrar a Barcelona el 30 de març a la Sala Jazzroom.
És capaç de transmetre tota l’energia amb només la seva veu i guitarra. El
concert transita des dels moments més lírics fins a la reinterpretació en clau
acústica dels temes clàssics del seu repertori. Hi podem escoltar els seus
èxits La granja de la Paula i Eufòria. La petja de Bob Dylan i Neil Young la
trobem de manera recurrent en moltes de les seves cançons vitamíniques i en
les més tranquil·les. De fet, Mazoni fa la versió del Tell me why de Neil Young.
Algunes cançons prenen una nova perspectiva brillant en aquest format acús-
tic: Cap al mar, Com he arribat aquí i El riu, són una bona mostra que Mazoni
viu un moment dolç, quant a la creativitat i expressivitat artística. Després
dels seus treballs anteriors, com l’encara recent Eufòria 5 - Esperança 0
(Bankrobber, 2009), la projecció de Jaume Pla només fa que créixer en qua-
litat i repercussió popular. És un dels moments més celebrats del concert
quan despulla sonorament el seu clàssic La granja de la Paula. Cal dir que
aquest tema és una versió de Bob Dylan i amb aquest vestit musical la con-
nexió amb el mestre Dylan queda palesa. El fraseig vocal i els punts de puja-
da i baixada en la veu, fan d’aquesta interpretació un dels moments clau del
disc. Finalment, amb el darrer tema la implicació del públic arriba al màxim
ja que tots hi posen la seva veu en els cors de tota la cançó Ei, que surt el
sol!. 
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CABARET MUSICAL. Jaume
Sisa va compondre la lletra i la
música d’aquest espectacle de
teatre musical que reviu aques-
ta tardor al nou Teatre Artèria
Paral·lel de Barcelona. És una
nova versió dels clàssics que va

enregistrar Sisa el 1980 i que forma part d’un dels seus treballs més cele-
brats per la crítica i pel públic. De fet, el 1991 la discogràfica PDI el va reedi-
tar i, des de sempre, és una mena de banda sonora emocional per a molts.
En aquesta recuperació, Sisa només hi posa la veu en el tema d’obertura de
l’espectacle i Dagoll Dagom s’ocupa de la producció del nou espectacle.
L’adaptació i direcció corre a càrrec de Carles Alberola i el resultat és un con-
junt de peces que transiten per diferents gèneres musicals. Cal destacar la
direcció musical i d’orquestra del tàndem Xavi Lloses i Xavier Torras que
aconsegueixen uns arranjaments imaginatius i lluminosos. L’orquestra es
mostra versàtil i ens ofereixen una bona mostra de les seves possibilitats en
la recreació d’algunes de les cançons més emblemàtiques de l’espectacle
com ara Te esperaré el domingo. El paper dels joves actors i cantants de la
companyia és prou efectiu i el contrast de veus i sensibilitats musicals impo-
sa una mena de trajecte sonor pel bolero, cabaret, rock, cha-cha-cha, twist i
balada. La vitalitat i espectacularitat de La coca, el rock del gran Macari ens
transporten a la revetlla de Sant Joan més màgica i explosiva. Un dels
moments més intensos i bells del disc és la interpretació del clàssic El bom-
bero Joan. La veu de Laia Piró dóna el punt de melangia i sensibilitat adient
per transmetre les peripècies de qui és el responsable galàctic de l’esclat de
Sant Joan. La lletra és una de les peces que més bé expressa el món poètic
i juganer del mestre Sisa. La Nit de Sant Joan és la nit galàctica per
excel·lència i al llarg de l’espectacle la màgia de les composicions de Sisa
adquireixen el seu to romàntic i poètic original. El disc porta tota l’alegria i
el frenesí d’un espectacle ben orquestrat en què la lletra i la música es fusio-
nen en una magnífica realització teatral i musical. Després d’una gira per
Catalunya durant l’estiu estarà durant la tardor al nou Teatre Artèria Paral·lel.
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ROCK. Aquest disc es va
enregistrar durant dos dies
de 1972, poc abans que el
grup Màquina! es dissol-
gués. És un conjunt de ver-
sions de clàssics de rock
adaptats al castellà en el

qual Guillem Paris de Pan & Regaliz hi posa veu, amb els cors de Manel
Joseph, membre del grup Dos + Un. Paris i Joseph canten a La plaga i Rey
del rock, que són dos dels millors temes d’aquest disc històric pel rock
peninsular. Va ser editat per la discogràfica catalana Als 4 vents i ja al seu
moment va significar un treball determinant per l’assumpció del rock ame-
ricà dels anys cinquanta del segle passat pels músics catalans del
moment. Convé destacar que al baix hi trobem el gran músic de jazz Carles
Benavent que ha desenvolupat la seva trajectòria musical per arreu
d’Europa. Qui no recorda temes com ara Rock de la cárcel, Tutti frutti o
Rey del rock que formen part del repertori habitual de les orquestres de
festa major? O bé les versions que va popularitzar Miguel Ríos? Aquest disc
compacte és un document musical que compta amb d’altres membres
com els músics Emili Baleriola, Enric Herrera, Salvador Font i els esmen-
tats anteriorment. Tenen la força del rock primitiu, proper al rockabilly i al
blues-rock. És una recuperació ben atractiva.    
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CANÇÓ. La cançó d’autor
sempre s’ha servit dels textos
poètics per aconseguir una
bona conjunció creativa entre
lletra i música. La poesia és i
ha estat un terreny fructífer
per a tants i tants cantautors

i músics catalans d’ara i d’abans. Al llarg de la segona meitat del segle
XX i, sobretot, des de la irrupció de La nova cançó  als anys seixanta i fins
a l’actualitat, cantautors i grups de llarg recorregut han inclòs algun
poema de la nostra tradició catalana. En aquest doble disc compacte hi
trobem des de Lluís Llach i Marina Rossell fins als cantautors posteriors
com l’Adrià Puntí –que posa música al poema Carnisseria de Jaume
Subirana– i el Narcís Perich que pren el poema De parar i desparar la
taula de Maria Mercè Marçal. Per una banda, aquestes darreres compo-
sicions, com també les cançons d’altres grups com Tralla i Túrnez & Sesé
donen al recopilatori una bona mostra de la vitalitat de la cançó catala-
na. Per una altra banda, és una sort tenir en un mateix disc compacte
clàssics de la nostra tradició musical catalana com les peces Els amants
de V.A. Estellés que interpreta l’Ovidi Montllor o Quin fred al cor, cama-
rada! de Pere Quart, que canten Loquillo i Maria del Mar Bonet junts amb
un resultat bell i sorprenent. Fins a una trentena de cantants deixen la
seva petjada musical en aquest disc.

La poesia a la cançó
VARIS AUTORS
Picap

Crítiques de música Per Ricard 
Mirabete

BENZINA_34




