Pop polièdric
Text > Ramon Moreno

Resulta difícil situar Pulpopop en un
determinat estil musical. El risc d’encotillament seria excessiu i, com és sabut,
les etiquetes poden ser perjudicials en
el món de la música. El darrer treball
del duet format per Edgar Massegú
i Marcelo Torres Querol és un doble
CD inquiet i personal, que ultrapassa
el concepte tradicional de disc. En un
moment en què el suport discogràfic és
més difús que mai, Pulpopop ens proposa un projecte polièdric a partir de
les vint-i-una cançons que componen
aquest unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com. Es tracta
d’una obra conceptual i narrativa, amb
noves composicions majoritàriament, i
amb d’altres, com «Pluja de diamants»
o «Qui m’ha robat la menta?», recuperades d’altres èpoques i que havien tingut
clips dirigits per l’avui aclamada cineasta Carla Simon. També s’inclou una versió d’Antònia Font («Tots els motors»).

Però més enllà del projecte musical,
aquest doble CD de títol amb reminiscències dalinianes es complementa
amb un recurs educatiu que cal buscar
al web que té el mateix títol que el disc,
que proposa un atractiu joc literari, lingüístic i cultural al voltant de les lletres
de les cançons. Al tema «La verema»
s’aprenen les varietats de raïm de la DO
Catalunya; a «U d’Oc», que narra els
fets de l’1 d’octubre, s’aprenen pronoms
febles i frases fetes; a «Babauveuvibodevallsiviubé», els numerals a través
del món casteller, etc. De la mateixa
manera, les fotografies que acompanyen els temes i els mateixos clips (com
el meravellós vídeo del tema «L’ós bru»,
dirigit per l’estudiant de l’ESCAC Pere
Girbau i que reivindica la reintroducció
d’aquest animal al Pirineu) embolcallen les cançons i donen el tot artístic en
aquest projecte. Després de deu anys de
trajectòria, Pulpopop s’ha convertit en

unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com.
Discmedi, 2019.

un nom inqualificable (surrealista, extravagant, estrambòtic?) però essencial
del nostre entorn musical; un grup que
neda contra corrent, amb les seves propostes reflexives i enèrgiques.

Serrat en clau personal
Text > R. M

La grandesa de l’obra dels grans noms de
la música queda palesa, en part, per les
adaptacions que es poden fer de les seves cançons. De Joan Manuel Serrat s’ha
versionat una bona part del seu catàleg al
llarg dels anys i ara és Luis González, músic resident a Sant Feliu de Guíxols, que
ens proposa la seva particular mirada a

Luis González.
En clave de Serrat. Blue
Asteroid Records, 2019.

Soler, Toti; Humet, Gemma.
Petita festa. Satélite K, 2019.

De Toti a Gemma
Text > R. M

Hi ha cançons per a les quals no passa el
temps, que són allà, al fons de la nostra
memòria col·lectiva, com un meandre
que va i ve. A voltes són cançons que han
deixat de ser del seu autor per passar a
ser de tots nosaltres. La figura de Toti
Soler és imprescindible per entendre
la història de la música catalana de les
darreres dècades. Amb Pau Riba, Ovidi
Montllor i tants altres, i també, és clar,
en solitari, la guitarra i el talent de Toti
Soler són indissociables de temes com
els que ara recupera, als quals dona una

l’univers serratià en deu cançons escollides. Temes immortals, com «La saeta»,
«Cantares» o «Temps era temps», reviuen
en els arranjaments de Luis González: a
ritme de bolero, en tons més aflamencats
o amb connotacions clàssiques. És una
mirada personal, la que fa el pianista,
però de gran bellesa i sensibilitat.

nova vida al ritme de la seva guitarra i de
la meravellosa i prodigiosa veu de Gemma Humet. Junts porten uns quants
anys trepitjant els escenaris i plasmen
ara aquesta relació en forma de disc amb
Petita festa, un títol que vol fer referència
als cinquanta anys d’aquest tema, musicat a partir d’un poema de Li Bai. Les
disset peces del disc fan una mirada a
l’enyorat Ovidi Montllor («Homenatge
a Teresa», «Va com va», «Perquè vull») i
als clàssics francesos (Leo Ferré, George Brassens, Jacques Brel, Boris Vian), a
banda d’alguns temes propis («Liebesleid», «El teu nom»), basats en poemes
de Joan Vinyoli o Maria Mercè Marçal.
Un disc tendre i emotiu.
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