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LavellaMontserrat
tornaalacarretera

Els Pets reediten el seu aclamat ‘Bon dia’ deu anys després de
convertir-se en la banda de pop més exitosa i sòlida del país

Andreu Gomila
BARCELONA

“L’hem fet sortir del gerià-
tric i la portem de gira. I està
encantada de la vida. Jo l’a-
navaaveurecada15o20di-
es, però el Lluís, no tant”. El
murri Joan Reig també està
encantatd’haveraconseguit
treure la vella Montserrat
del calaix dels records i tor-
nar-la a passejar al costat de
la peixatera Consol, el cafe-
ter i l’avi Josep. I és que Els
Pets acaben de reeditar el
Bon dia (Discmedi), aquell
disc que fa deu anys els va
consagrar al capdamunt del
pop fet a casa nostra i els va

oferir una projecció gairebé
insòlita que fa que avui si-
guinelgrupambmésèxitde
la música popular del país.
Van vendre més de 100.000
còpies d’aquell CD, i Bon
dia, recorda el bateria, com-
petia colze a colze amb La
flaca, de Jarabe de Palo.

La reedició d’un disc tan
emblemàtic, amb nous ar-
ranjaments imaterial inèdit
d’aquells temps, no suposa,
tanmateix, cap punt de nos-
tàlgia, ja que, com apunta
Reig, estan “en un molt bon
moment”. El seu últim CD,
Comanaralcel i tornar,per
exemple, va arribar al 14è
lloc en les llistes d’èxits de

l’Estat. I això que gairebé
només es venia als Països
Catalans. Aquest estiu, a
més, tenen prop de 30 con-
certs, amb el Summercase a
Madrid i Barcelona com a
fites gens menyspreables.

L’àlbumelsserveixperre-
capitular i veure “el que seri-
en”, i els ofereix, diu Lluís
Gavaldà,“unretratd’unmo-
ment d’aquest país, quan
una banda que canta en ca-
talà podia vendre 100.000
còpies i que se l’escoltés
arreu”.Ara,afegeix,hihaun
ventall estilístic més gran,
però no hi ha aparadors.

Gavaldà i Reig defensen
els dotze temes de Bon dia

–“són cançons que han en-
vellit amb molta dignitat”–
i no s’avergonyeixen gens
de reivindicar la seva “voca-
ció popular”, quan sembla
que la música catalana hagi
de ser per a minories. “Sem-
pre diem que els Beatles són
el nostre referent, perquè
mai van voler ser minorita-
ris, i tant agraden als joves
com a les mestresses de
casa”, diu Gavaldà. No s’o-
blida, esclar, de la vella
Montserrat, que segueix al
peu del canó. ■

�Si vols veure el vídeo de
l’entrevista amb Els

Pets consulta www.avui.cat

Joan Reig i Lluís Gavaldà defensen, una dècada després, els dotze temes de ‘Bon dia’ ■ MIQUEL ANGLARILL

Extres
Per als melòmans
i els que encara
compren discos
La reedició del Bon dia conté
moltes sorpreses. Els melò-
mans, els que encara tenen
un plat a casa amb agulla de

diamant, com Joan Reig,
poden adquirir l’edició en
vinil de 180 grams. Per als
més joves i els que van aban-
donar fa deu o vint anys el to-
cadiscos a la deixalleria, la
nova edició conté tots els vi-
deoclips d’aleshores (Bon dia,
Una estona de cel, Massa jove

per fer-se gran i Digue’m que
m’estimes) i dos concerts an-
tològics, el del Mercat de Mú-
sica Viva de Vic del 1997 i el
del Tirant de Rock de València
del 1998.

El millor, però, és escoltar
les primeres demos de
l’àlbum, enregistrades en un

casset casolà al pis de Prades
de Reig l’octubre del 1996. I a
altes hores de la matinada. La
veu de Gavaldà, el mateix
Reig fent els cors i una guitar-
ra són les úniques eines pre-
sentades. Són Els Pets en es-
sència, despullats, sense elec-
tricitat, sense afinar.

“Ésunretratd’un
moment
d’aquestpaís,
quanunabanda
podiavendre
100.000còpies”

Hiroaki Umeda
Mercat de les Flors, 7 de juliol.
Grec 08

Japonès és sinònim de
tecnològic, de modern,
d’exactitud, de fredor,

de força de treball i de mis-
teri, tota una sèrie d’atri-
buts que escauen perfecta-
ment a Hiroaki Umeda, el
jove creador conegut breu-
ment al Festival Imatge,
Dansa i Nous Mitjans del
Mercat de les Flors de l’any
passat. El Grec el fa tornar
per presentar una segona
part del seu particular
techno breakdance.

En Umeda ens fascina el
domini i la força del seu cos
menut coronat per un cap
rodó i pelat que dirigeix
amb estrebades el movi-
ment de tronc i cames. La
seva tècnica corporal, una
singular versió del que po-
dria ser una base de break-
dance, es compon de curt-
circuits orgànics i onades
esmunyedisses, tremolors i
sacsejos de ritme creixent
que acaben en un orgasme
de llum estroboscòpica.

Perquè, amb el magne-
tisme del seu cos electrifi-
cat, hi ha el treball electrò-
nic i lumínic que actua en
una dimensió pròpia. La
seva aparició al ritme de la
música industrial és com la
d’un intèrpret més, i es va
poc a poc accelerant amb
la resta d’elements coreo-
gràfics i escènics en un
trànsit musical i plàstic.

El joc visual i sonor que
s’aconsegueix amb aquest
teló de fons negre, sobtada-
ment –i amb canvis secs–
il·luminat per franges o líni-
es blanques ara verticals,
ara horitzonals, ara totes
dues alhora, té un efecte
òptic a partir de la retenció
retiniana semblant a un tall
cinematogràfic sense transi-
ció, com en els videoclips de
música electrònica en què
els objectes filmats van sal-
tant de posició d’una se-
qüència a l’altra sense
haver-se mogut del lloc i
creen una estètica de l’inas-
solible. Així de captivant és
Umeda, que a l’ovació del
públic va respondre amb un
moviment de ressort amb el
cap, petita mostra més de la
seva habilitat electrificant.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Modernitat

En Umeda ens
fascina el domini
i la força del seu
cos menut


