
32 cultura DIMECRES, 5 DE JUNY DEL 2013 ara

D’esquerra a dreta, Lluís Bòria, Juli Mateu i Jordi Masana, els tres components del grup Estúpida Erikah. JOSEP VILA

OPINIÓ

De Filippo
i Sagarra

en una festa
de cireres

SANTI FONDEVILA

● Txékhov a l’Empordà. Quan
veig un camp de cirerers en flor pen-
so en Txékhov. En el seu Hort dels
cirerers, que en realitat no era un
hort sinó una gran finca. Una de les
obres més visionàries i perfectes del
gran dramaturg rus que anunciava
els canvis socials que venien. Com
deuen recordar, a l’obra talaven els
cirerers per fer-hi cases. A Llers i
Terrades encara es planten nous ci-
rerers, una fruita que ha arrelat en
aquesta zona de l’Alt Empordà. Di-
lluns, la tramuntana del cap de set-
mana havia afluixat, tot i que alguna
ventada encara aixecava els plats de
paper i vessava el xampany de les
copes de plàstic. A la taula allargada
del pati de l’Ajuntament de Llers els
cuiners del col·lectiu La Cuina del
Vent celebraven l’inici de la campa-
nya Remena’m la cirera amb un con-
vidat d’honor, Josep Pitu Roca.

●Com una comèdia italiana. Des-
prés d’un tràmit eclesiàstic al san-
tuari de la Salut, tocava la festa gas-
tronòmica a Llers, poble que aquest
cap de setmana celebra la Fira de la
Cirera. Els setze restaurants de La
Cuina del Vent van oferir un tastet
d’elaboracions amb la cirera com a
protagonista. Aquest meravellós
fruit serà, fins al 30 de juny, l’estre-
lla de les cuines d’aquests temples
del bon menjar amb menús que in-
clouen un exquisit gaspatxo de cire-
ra i bombons de flors i de cirera. Tot
plegat tenia l’aire d’una comèdia
italiana d’Eduardo De Filippo.

● El millor del món? No era el pri-
mer cop que Josep Roca assistia a
la festa, que ja va per la vuitena edi-
ció. De fet, n’és un habitual. Tant se
val que tingui demandes per anar a
altres llocs de tota la geografia espa-
nyola i europea. Hi és fidel per do-
nar suport a una cultura gastronò-
mica de proximitat, sovint famili-
ar, que sense dubte té alguna cosa
d’especial –no pot ser casualitat que
en un radi de 50 km hi hagi hagut
dos restaurants titulats com a mi-
llors del món–. El millor del món?
Roca és conscient del funcionament
un pèl absurd del sistema competi-
tiu. “Si em preguntes quin es el mi-
llor vi del món, no sabria dir-ho. ¿El
millor restaurant? És una mica exa-
gerat”. I va arribar l’arròs, ofrena ge-
nerosa de la Colla del Pinxo, un grup
de jubilats de Llançà que cuinen per
gust quan se’ls convida, com sortits
d’una comèdia costumista de Sagar-
ra. I una imatge entranyable: la gran
i saborosa paella, i els membres de
la colla i el Pitu Roca al mig fent-se
una foto. Saviesa i amor per la cuina.

El traspunt

MÚSICA

Estúpida Erikah fan un tomb pel rock

El rock fa un pas endavant en el
nou disc dels Estúpida Erikah, Fo-
ra les cendres, que tanca el que el
grup barceloní considera una trilo-
gia. Demà defensaran aquest gir a
la sala El Cau de Tarragona.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Els discos dels Estúpi-
da Erikah bateguen entre el folk i el
rock. Decorant interiors, decorant
exteriors (2010) i l’EP L’hivern al cos
(2011) respiraven al ritme del 3/4.
En canvi, el nou àlbum, Fora les cen-
dres (Temps Record), camina amb
la determinació del 4/4. “Hem fet
un gir. El rock passa al davant, i en-
cara que segueix havent-hi folk, el
treballem d’una manera més elèc-
trica”, explica Lluís Bòria, cantant
i guitarrista d’un grup que comple-
ten Jordi Masana i Juli Mateu, i que

en directe compta amb el bateria
Víctor García. L’electricitat és espe-
cialment evident en peces com ara
Fora les cendres –en què toca la gui-
tarra Dani Vega, de Mishima–, Les
restes del naufragi i L’himne etern.
Aquesta aposta decidida per un so
“més contundent” fa que el grup
tingui una actitud “més animada”
en directe, com passarà demà a la
sala El Cau de Tarragona, en un car-
tell que compartiran amb Mine! i
Quart Primera i que forma part del
festival Mirall Sonor.

Nick Cave i PJ Harvey
En el nou disc, la gestió de l’èpica
elèctrica transparenta escoltes
atentes d’alguns artistes. “Tots som
molt fans de Nick Cave. Per mi és
Déu. I la Mare de Déu és PJ Harvey”,
diu Bòria. Per cert, el cantant dels
Estúpida Erikah es pregunta com és

que fent rock i sent tan admira-
dors de PJ Harvey encara no els
hagin comparat mai amb una ar-
tista femenina com ella.

L’embolcall sonor fa que les
noves cançons tinguin més trem-
pera i fins i tot que les lletres si-
guin “menys dramàtiques”. “Els
personatges de Fora les cendres ja
no són al pou de la misèria o la
pèrdua. Estan començant a treu-
re el cap. Tot i que som un grup
molt reflexiu i pessimista en
qüestions d’amor, crec que el nou
disc és una mica més lluminós”,
diu Bòria, que alhora considera
que amb aquest treball tanquen
una trilogia. “A partir d’aquí les
coses canviaran –continua–. A
més de buscar altres reptes mu-
sicals, també vull buscar altres
coses a dir, o altres maneres de
dir el mateix”.e

El grup barceloní actua dijous al festival Mirall Sonor de Tarragona

Kejaleo debuten amb
una fusió de flamenc i jazz

X.C.

BARCELONA. El percussionista Xa-
vi Turull i el guitarrista Cristo Fon-
tecilla ni saben para quiets ni poden.
Acaben de publicar Alaire (Galera),
el debut discogràfic de Kejaleo, un
projecte de fusió de flamenc i jazz
en què la tercera part contractant és
el guitarrista Diego Cortés. “Des-
prés d’Ojos de Brujo, volia recupe-
rar la sensació de tocar en un grup
més instrumental, en què la veu no
tingués tant protagonisme i que
permetés un espai d’improvisació
més ampli”, recorda Turull.

Va compartir la inquietud primer
amb Fontecilla i després amb Cor-
tés, mirant de recuperar la fusió que
Turull havia fet als anys 80 amb el
grup Amalgama i potenciant el di-
àleg entre la guitarra elèctrica de
sensibilitat jazz de Fontecilla i el
mestratge flamenc de Cortés. “A ve-
gades és difícil, perquè la guitarra
elèctrica i la flamenca són mons to-
talment oposats, però en aquest cas

ens vam entendre de seguida per-
què ens hem complementat molt
bé”, diu Cortés. Fontecilla hi està
d’acord: “Jo tinc un so més fosc i la
seva guitarra és més brillant”.

Tot i que el nom té un innegable
eco fonètic amb el grup Jaleo, de
Cortés, Turull explica que no hi ha-
via cap voluntat de continuïtat. “No
hi té res a veure”, assenyala Cortés.
“De fet, ens diem Kejaleo per casu-
alitat. Teníem diverses opcions pe-
rò buscàvem un nom que no tingués
registrat el .com”, explica Turull.

Projecció internacional
Ara com ara, Kejaleo és el projecte
principal per a Turull, Fontecilla i
Cortés, que treballen amb la inten-
ció de consolidar-lo. “Encara ens es-
tem coneixent, però el procés està
sent molt satisfactori”, diu Fonteci-
lla. “A mi m’agradaria introduir una
o dues ballarines per poder establir
diàlegs amb la percussió”, avança
Turull sobre futures col·laboracions.
En el disc hi han participat la can-

tant Rosalía Vila, el bateria Roger
Blàvia i el baixista Jordi Franco,
però la formació de directe va
canviant en funció de la disponi-
bilitat dels músics. Per exemple,
en concerts com els que van fer el
mes passat a Corea del Sud s’hi va
incorporar la cantant Inma Ortiz.
Les actuacions a Corea no seran
una excepció. “Crec que treballa-
rem més a fora que aquí. Ja està
passant, perquè tenim més pers-
pectives de fer concerts a l’estran-
ger”, diu Turull.e

D’esquerra a dreta, Xavi Turull, Cristo Fontecilla,
Inma Ortiz i Diego Cortés. XAVIER BERTRAL

Essència
La base del
grup són Xavi
Turull, Diego
Cortés i Cristo
Fontecilla

Futur
“Vull buscar
altres coses
a dir, o altres
maneres de
dir el mateix”,
diu Lluís Bòria


