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Mishima treu nou disc amb cançons de to melancòlic i tardoral

La banda de Barcelona, un dels referents de la música ‘indie’, publica el seu tercer disc, amb el català com a idioma dominant

Mishima: “El pop ha de
ser cert, clar i breu”

David Broc
BARCELONA

“Si no hi ha hagut
grups en català en
aquest mercat és

perquè els referents
que hi havia no eren

prou bons”
“El nostre públic és

molt més exigent, no
utilitza la música

com a entreteniment
sinó com a forma

d’art”

‘T
rucar a
casa reco-
llir les fo-
tos pagar

la multa’ és el pri-
mer dels tres discos
de Mishima en què el
català és l’idioma
dominant, fet poc
habitual en el circuit
musical ‘indie’.

El reconeixement per a qui el
mereix: Mishima van ser dels
primers grups de la generació
indie que van emprar el català
en alguna de les seves cançons.
Les combinaven amb altres en
anglès, però ja aleshores era fà-
cil comprovar la seva habilitat
per fer encaixar amb rigor i ta-
lent el nostre idioma a un con-
text musical força allunyat del
rock d’aquí. Ara fan un pas de
gegant i s’atreveixen amb un
disc sencer (a excepció del tema
Second) cantat en català, el sen-
sacional Trucar a casa recollir les
fotos pagar la multa.

“En el nostre recorregut co-
mençava a ser molt més lògic el
fet de cantar en català. En el
moment en què vam començar
a donar més importància a les
lletres i vam trobar una sono-
ritat que ens apropava més a la
idea d’intimitat que buscàvem
des de sempre, vam veure clar
cap a on havíem d’anar. Ara a
les nostres lletres no hi ha tanta
ironia com abans; sí que hi ha
relats amb un cert sentit de
l’humor, però ja no hi ha una
distància cínica respecte als
personatges com la dels dos
primers àlbums”, explica David
Carabén, líder i únic composi-
tor de la banda barcelonina.

Distribuït per Discmedi, es
tracta d’un disc en què la for-
mació explora el seu propi
sentit d’intimitat en un context
de pop melancòlic i tardorenc,
gens impressionista, de traç

acústic i arranjaments delicats,
a mig camí entre The Magnetic
Fields, Tindersticks i el darrer
Johnny Cash. “El pop ha de ser
cert, clar i breu, com diu el títol
de la primera cançó”, assegura
Carabén. “Tot i que de vegades
podem oferir una imatge exte-

rior de grup molt intel·lectual,
les nostres cançons són molt
més senzilles i el nostre català
és molt més simple i directe
que el d’altres grups catalans
pretesament menys intel·lectu-
alitzats que nosaltres”. No cal
veure fantasmes ni idees pre-
concebudes en aquest canvi
idiomàtic, sinó una evolució
natural, “una evolució de l’es-
criptura, un millor domini de
la tècnica, el fet d’haver trobat
un català que s’esqueia a les
lletres, als temes del disc. Jo
crec que això és el més difícil,
simplement perquè no tenim
una gran tradició de pop en
català”, afirma el cantant. “Evi-

dentment que hi ha grups que
han fet boníssimes lletres, però
no els necessaris per crear un
univers lèxic per alimentar un
nou cantautor”.

Ara caldrà veure com el seu
públic potencial, que es mou
sota uns paràmetres estètics i

referencials poc acos-
tumats al català com a
idioma expressiu, re-
acciona davant el disc,
dels millors que s’edi-
taran aquest any al
nostre país. “Mai és
problema del públic.
Si no hi ha hagut
grups en català en
aquest mercat en què
ens podem moure és
perquè els referents
que hi havia no eren
prou bons, així de clar.
Crec que en aquest as-
pecte, sempre és culpa
de l’artista”.

També hi ha la
complicitat de la in-
dústria, que no afavo-
reix la sortida de
grups d’aquestes ca-
racterístiques. “El
nostre públic és molt
més exigent, no uti-
litza la música com a
entreteniment sinó
com a forma d’art, i a
mi m’agrada que si-
gui així”. Sigui com

sigui, en aquest àlbum de per-
fils sonors tristos i apunts de
realisme domèstic, Carabén
sembla haver trobat el model
líric idoni per transmetre
emoció i perdurabilitat a les
seves polaroids d’un dia qual-
sevol. “Pardels anhels i desitjos
de cada dia, que normalment
entren en conflicte amb l’ex-
terior. És en aquest terreny, en
la lluita entre un desig i la in-
satisfacció que provoca no ha-
ver-lo aconseguit, on ens mo-
vem; per això es tracta de bar-
rejar moltes vegades l’èpica
amb el més precari, i aquí és
on està el nostre so, el que hem
de trobar”.
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‘16.000 pessetes’

Memòria
urgent

Francesc Massip

‘16.000 pessetes’, de Manuel Veiga.
Intèrprets: Francesca Piñón, Àngels Poch,
Manuel Veiga, Anna Güell. Direcció: Joan
Castells. Barcelona, Sala Tallers, 1 de

març.

La tercera edició del Projecte T6 s’obre amb bon
peu amb una peça sobre la memòria històrica i hu-
mana tan maltractada per l’ominosa abaixada de
pantalons de la Transició i la consegüent construcció
d’una democràcia anorèxica i baldada com la que ens

tutela, on es conculca des del mateix Congrés el dret
d’expressió més elemental. Manuel Veiga ha elaborat
un melodrama amb potents ingredients de fons, amb
uns diàlegs de nivell i un llenguatge esponerós, que
inclou un elaborat treball de català col·loquial, carce-
rari i marginal. Les escenes flueixen ben engalzades,
amb naturalitat, tot i els continuats salts temporals
enrere i endavant que agilitzen la presentació d’una
trama sense grans complicacions que posa el dit al
forat negre del franquisme, de les seves víctimes si-
lenciades, de l’asfixiant herència dels vencedors que
encara treuen pit amb total impunitat, de la misèria
dels barris marginals com el Somorrostro o la Barce-
loneta i la seva actual transformació especulativa.

Una sòbria i enèrgica Àngels Poch encarna l’àvia
protagonista, aferrada als seus escarits 30 metres
quadrats de piset vora la platja de Sant Sebastià, que
s’enfronta als plans de la filla de dur-la a l’asil, que
s’emmiralla en el seu nét tan semblant al seu marit
desaparegut i que ha trenat una llarga amistat amb
una sense sostre. Representa la generació de les vícti-
mes directes de la dictadura, que es resisteix a oblidar
i que, mentre somica, recrea una realitat altra d’allò
a què no vol renunciar. Anna Güell incorpora la filla,

que va fugir de la pobresa aprofitant els fàcils tobo-
gans del sistema, i representa la generació dels am-
nèsics, dels que volen esborrar aquella època igno-
miniosa que se’ns està podrint a dintre i que serà una
amenaça constant fins que no passi pels tribunals. El
mateix autor es dobla d’actor i encarna el nét, la jove
generació que ha pres consciència del passat i l’in-
vestiga amb tenacitat per rescatar de l’oblit la veritat
negada i permetre que es faci justícia d’una bona
vegada.

El diamant de la funció, però, és Francesca Piñón,
una actriu monumental que, des de la calidesa i la
humilitat, fa dels seus personatges éssers lluminosos,
propers i plens de veritat. En aquest cas, obre el
ventall a l’amiga i confident de la iaia, una criatura
òrfena que l’adversa fortuna ha situat als marges de
la societat i l’ha escombrat a la presó. A la fi hi ha
justa i solidària reparació, com un clam dirigit al
nostre present històric, tan procliu a la desmemòria
col·lectiva. Potser hi haurà qui consideri que el to de
la peça rancieja, segurament pel gènere triat que
condiciona la seva presentació, però el que es diu és
encara urgent i necessari d’insistir-hi, i la forja de la
peça és poderosa i ben resolta.


