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Tancat per Defunció tornen a gravar 
i se senten més índies’ i vigents que mai
La banda sabadellenca va emergir en l’esclat del roc català als anys vuitanta

ROCKSTER

Els Tancat per Defunció en ple enregistrament al Vapor Estudi de Sabadell

En l ’esclat del rock 
català, fa més de vint 
anys, els Tancat per 
Defunció van tenir 
tanta anomenada 
com Lax'n Busto o 
els Umpah-pah. Però 
a diferència d’altres 
grups llavors més 
famosos, no s ’han 
cremat en el record 
d ’aquella època.
Tenien vida d’abans, i 
ara veuen venir el seu 
millor moment.

JOSEP ACHE

Han tornat a gravar, en con
cret al Vapor Estudi dels saba- 
dellencs Josep Tvrdy i Valentí 
Adell, i abans de Sant Jordi 
treuren el cinquè àlbum de la 
seva discografia i primer des 
de fa nou anys. El títo l, Obert 
per tu, va evidentm ent dedicat 
als seus seguidors, que a més 
d ’animar-los estan patrocinant 
la producció per m itjà de Ver- 
kami.

Però no hi ha nostàlgia. De 
Tancat per Defunció, que ju n t 
amb La Madam van ser la 
gran aportació sabadellenca a 
aquell esclat del rock català, hi 
preval el caràcter propi que els 
distingia de la resta de grups.

començant pels que més va tri
om far llavors. També va passar 
amb La Madam, amb una altra 
estètica.

«El que estem  gravant em 
sona m olt indie, perfectament 
vigent ara. Diria que ja  ho era 
d ’indie, sobretot el directe. 
Llavors, però, mai no havíem 
pogut gravar amb e ls temps 
i e ls m itjans amb què estem 
fen t aquest nou disc», apunta 
Jaume Papell, líder de la banda 
i històric del rock a Sabadell.

Aquell esclat del rock català

va ser sovint el d ’una música 
plantejada m olt per al consum 
immediat. Potser per aquest 
motiu, entre d ’altres, Tancat 
per Defunció no hi va acabar a 
encaixar. Tampoc a enregistrar 
discos en pocs dies i m itjans 
escatim ats. Els m itjans, ara, 
els posen e ls propis músics, 
els seguidors des de Verkami, 
i el Vapor Estudi.

Com la mítica Au Fènix, Tan
cat per Defunció s ’enlaira a 
partir de les seves pròpies fla
mes. En aquest Obert per tu.

no hi ha cap tema nou. Hi van 
alguns dels h its dels seus tres 
primers discos: Sense retorn 
(1989), Uença-t'N  (1991) i Be
vent silenci (1996). Entre d ’al
tres, Com vols que t'ho digui. 
Amor d'estiu, Coses que passen 
o Somni sense retorn».

Vitalitat renovada
«Però també hi ha altres 
cançons que llavors van passar 
més desapercebudes, i que ara 
pot ser que sorprenguin», apun
ta Jaume Papell. Amb m és de

L’èxit ha 
començat 
a Verkami
Queda por més d’una 
setmana perquè es 
tanqui el termini per 
patrocinar per mitjà 
de Verkami el nou 
disc dels Tancat. Però 
Jaume Papell n’està 
més que satisfet. «Si 
s’anima una mica més 
ara al final, haurem 
cobert la producció i 
l’edició del disc». Hi ha 
patrocinadors que han 
comprat ei disc per 
endavant, a 15 euros, 
i altres han contractat 
concerts a domicili, a 
preu molt temptador.

trenta anys en la música, ell i 
ei baixista Enric Romà, els Tan
cat des del primer dia, senten 
ara una intensa v ita lita t, com 
mai en m olts anys.

La deuen a la periodista Jo 
Alexander. que ara fa un any els 
va vindicar en un article al Què 
fem  de La Vanguardia, i ara els 
fa de mànager, o a l’amic Agus
t í  Forrellad. I. per descomptat, 
als altres músics del grup: 
Oest a la guitarra. Jordi Moure- 
lo a la bateria o Valentí Adell 
a ls teclats ■

Gran acollida a la 
«Norma» dels Amics de 
l’Òpera a La Faràndula
Avui in icia a Reus el periple català

c. c.

Amb plens absoluts a les 
dues últimes funcions al Teatre 
Municipal La Faràndula, diven
dres i diumenge, i una gran 
acollida del públic, la nova pro
ducció de l’Associació d ’Amics 
de l ’Òpera de Sabadell inicia 
ara el circuit Òpera a Catalunya 
per set municipis.

Aquesta intensa Norma, de 
Bellini, comença aquest mateix 
d im arts al Teatre Fortuny de 
Reus unes representacions

que acabaran el 14 de març a 
Tarragona.

Eugènia Montenegro, unàni- 
mament ovacionada al Casta 
diva i en altres moments, 
encapçala el brillant equip 
vocal jun t amb la fantàstica 
Adalgisa de Laura Vila. La 
soprano ha debutat en el difícil 
i esgotador paper belcantista 
amb nota molt alta, tan t en la 
part musical com en la inten
s ita t d ’emocions que demana 
aquesta sacerdotessa traïda 
pel procónsul romà Pollione (el

li

Un moment de l’estrena d’aquesta producció sabadellenca del títol de Bellini
LLUÍS FRANCO

tenor Raúl Iriarte). Carles Ortiz 
signa la part escènica jun t 
amb Jordi Galobart amb pocs

però eficaços elements, com 
un gran arbre central dels drui
des en aquesta Gàl·lia en peu

de guerra. Daniel Gil de Tejada 
dirigeix l ’Orquestra Simfònica 
del Vallès i el cor de l ’AAOS ■


