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LÁGRIMAS
DE SANGRE

VICTÒRIA
MALDI

Viridarquia
(Kasba Music)

Paraules
d’amor

RAP / HIP-HOP

(Blau)
CANÇÓ D’AUTOR

++++
THE NEW RAEMON
& McENROE
Lluvia y truenos
(Subterfuge)
POP & ROCK

La combinatòria sonora entre la
sensibilitat del bandautor català
The New Raemon i el grup rocker
basc McEnroe encaixa amb una
naturalitat serena. Dues carreres
consolidades, amb una manera
similar d’entendre la música com
les de Ramon Rodríguez i Ricardo
Lezón, les cares visibles dels dos
projectes, s’uneixen per construir
un disc impol·lut i sincer. Dotze
cançons, mitja dotzena per cap,
que construeixen una unitat on la
tristesa i la melangia és present
però també s’aprecia bellesa de
coses senzilles. Lluvia y truenos
es va enregistrar la primavera
del 2016 als estudis La Mina de
Sevilla sota la vigilància atenta
de Raúl Pérez en les tasques de
producció. Allunyat de ser un
divertiment entre dos amics o un
contenidor d’idees sobrants de
les seves carreres oficials, el CD
té coherència i guarda un esperit
gens menyspreable que el deixa
més enllà de l’anècdota puntual.
És un d’aquells treballs musicals
que guanyen cada vegada que els
tornes a escoltar, farcit de clares
melodies, matisos i estructures
purament pop i lletres punyents
en la línia del que tots dos artistes
treballen per separat. De ben
segur que aquesta banda sonora
serà el principi d’una fructífera i
llarga amistat. XAVIER MERCADÉ

LDS s’ha fet un lloc als escenaris
alternatius i aquest segon disc el
consolida entre les propostes més
valorades. Viridarquia és una mirada al món des d’una òptica naturalista. Bases elaborades sobre
les quals basculen les veus dels
tres MC del projecte. Esteu avisats ja als dos primers talls, “Viride” i “Carta abierta”. Benvinguts a
la revolució de l’“Aire pur”. S.T.

LAPSUS

Compte
enrere
(Música Global)
POP-ROCK

Gravat als estudis LaVall i produït
per Marc Martín, Compte enrere
és el debut de la jove banda garrotxina, formada el 2010. Els sis
anys d’experiència als escenaris
es fan notar al primer àlbum, que
a través d’un pop optimista i vitaminat lliga les cançons sota una
mateixa filosofia: la vida és un
compte enrere que no permet desaprofitar ni un sol moment. A.R.

LLUÍS
LOZANO

Carlota
Deluxe
(autoeditat)
CANÇÓ D’AUTOR

El veterà músic figuerenc –iniciat
amb grups de rock als seixanta–
presenta una edició especial de
Carlota (autoeditat, 2012), homenatge a la seva néta. Lluís Lozano
canta 13 peces, dues inèdites: una
oda a l’amor de joventut (“Aquest
estiu”) i una crònica irònica (“La
hipoteca”). Són temes escrits amb
cura a la vora de la mar a veu i guitarra, nostàlgics i sincers. S.T.

+++
TERESA REBULL
Ànima desterrada
(Companyia Susanna Barranco) DVD
CANÇÓ D’AUTOR

El DVD documental sobre Teresa
Rebull parla de la política i l’art,
d’exili i d’una vida plena de l’àvia
de la Nova Cançó: va començar
a cantar emmirallada per Raimon
des de la Catalunya Nord quan
vorejava els 50 anys. La veu
que va cantar poetes com Joan
Salvat-Papasseit i la icònica “Les
sabates d’en Jaume” era molt
més enèrgica en la defensa de la
llibertat que molta gent grisa del
franquisme. D’aquí ve l’entesa
amb els joves que lluitaven pels
drets, havent patit la persecució
dels seus pares i del seu marit Pep
Rebull al POUM. Referència de
vida per a l’advocat August Gil
Matamala o Lluís Llach i Marina
Rossell, que també aporten el
seu testimoni. Llach en va quedar
commogut pel que representava
quan la va sentir a Montpeller i
Rossell l’eleva al seu altar: “Paco
Ibáñez i Teresa Rebull són veus
que transmeten els valors de la
República Catalana”. Rebull
relata la trajectòria des de casa
seva a Banyuls de la Marenda,
parlen els fills (Germinal, Daniel),
la germana Assutzena (de joves,
les Germanes Soler), i l’actriu
Imma Colomer llegeix fragments
del seu dietari. Dona apassionada
que va cantar i pintar fins al final.
I també hi apareixen els músics
nord-catalans Pascal Comelade i
Gisela Bellsolà. HELENA M. ALEGRET

La veu de la mallorquina Victòria
Maldi és ben popular a les Balears
per haver estat presentadora televisiva a IB3. Després d’un disc en
castellà, debuta en la llengua materna revisitant els seus referents:
Lluís Llach, Tomeu Penya, Maria
del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat i Sopa de Cabra. Una vocalista
dolça i ferma que encara té camí
per sorprendre. S.T

MATAGALLS

Matagalls
(El Bon Tall
Records)
PUNK-FOLK

Tot va començar com un projecte
acústic entre Xavi García (Els Surfing Sirles, Zeidun) i Mau Boada
(Esperit!). A poc a poc l’invent va
anar creixent fins a acabar en un
septet i un disc de format totalment inclassificable. El resultat té
l’esperit iconoclasta, amb lletres
fosques i ganes de sortir dels paràmetres convencionals, nascut al
peu o al cim del Montseny. X.M.

MUÑECO

Teoria del cielo
(El Genio
Equivocado)
POST-ROCK

Els barcelonins Muñeco presenten un àlbum molt ben treballat i
elaborat. El segon CD del quintet
va carregat d’atmosferes brillants
i sensacionals guitarres que aporten un aire de psicodèlic i inquietant. Un disc amb una estructura
musical que els connecta al postrock, o al krautrock alemany, però
sempre amb el regust pop de les
seves melodies futuristes. L.T.

