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CONTE MUSICAT Jo Jet i Maria Ribot presenten el seu debut, un disc amb col·laboracions de Gossos, Kòdul, Clepton, Bob i el Lladre o Josep Thió, que
des d’ahir ja es pot descarregar gratuïtament per la xarxa o adquirir en format llibre-CD. Amb videoclip de la cançó d’El botó,dirigit per Rubén Llorach, el
dia 22 estrenen a Barcelona i el 10 de maig a Manresa, on esperen un concert especial. També passaran per Canovelles, Molins de Rei i Terrassa



Una guitarra i les seves veus. Les
del cantautor manresà Jordi Jet Ser-
ra (Jo Jet) i la cantant Maria Ribot.
I, com a molt, una pandereta. Això
i una lírica paisatgística és el que
proposen Jo Jet i la fruitosenca
Maria Ribot, ambdós de 23 anys,
en el seu primer treball conjunt,
Viatges i Flors, que des d’ahir ja és
pot descarregar gratuïtament a la
xarxa (www.jojetimariaribot.cat).
El concert de presentació es farà el
dia 22 de març a Barcelona, a l’Al-
meria Teatre, i el 10 de maig a Man-
resa, al teatre Kursaal.

Viatges i Flors, però, supera
l’àmbit estrictament musical. Jet i
Ribot han editat el disc en format
físic com a llibre-CD que, a més
d’incloure les dotze composicions
originals, recull també dotze his-
tòries lligades a les cançons. Un
conte  musicat «per adults» on
una noia recorre una dotzena de
paisatges buscant «l’origen de la

primavera». El conte, explicava
ahir Jo Jet  en la presentació pública
del disc, vol ser també un home-
natge a Mercè Rodoreda: el disc es
titula igual que el recull de relats
breus i surrealistes publicats per
l’escriptora el 1980. Ells, amb estil
indirecte però una «atmosfera més
etèria». La intenció de llibre-CD és
clara: en un moment en què és
«utòpic pensar que et compraran
un CD de la mateixa manera que
ho feien als anys 90» es tracta d’o-

ferir «un valor afegit», subratlla Jo
Jet. A més, el conte explicita les in-
quietuds d’un cantautor que es
considera «més poeta que músic»
i que ha trobat en les cançons «la
manera més fàcil de transmetre
aquesta poesia». El llibre-CD, al
preu de 20 euros, es pot adquirir
per la xarxa i també, per exemple,
a Sibelius.

El punt fort del duet és un joc de
veus netes i transparents que s’en-
trelliguen amb vitalitat a través
d’una prosa colorista. Un acústic
volgudament despullat, sense ad-
ditius, que vol fer de la senzillesa
virtut. Vida, mort, amistat, natura:
temes «clàssics dels cantautors».
De les dotze composicions, tres ja
havien aparegut en els treballs en
solitari de Jo Jet (també guitarris-
ta de Clepton). Ell i Maria Ribot ja
havien treballat junts en el projecte
Amb pèls i senyals, una sèrie de vi-
des musicals amb comentaris
(ambpelsisenyals.worldpress.com).

Viatges i Florsha estat finançat
gràcies al micromecenatge. En
una setmana, el duet va aconseguir
l’objectiu, 2.800 euros, xifra que es
va doblar en acabar el procés. El
setembre van iniciar la gravació als
Estudis Casafont («un lloc ple de
vaques i pins, perfecte per al pro-
jecte») amb el productor cordovès
Rafa Gil. El resultat? Arranjaments
molt acurats que «reforcen l’at-
mosfera i el paisatge». 

«Bevem molt de la gent que
ens acompanya», explica Maria Ri-
bot. I això es tradueix en un disc
amb col·laboracions de Gossos,
Clepton, Kòdul, Bob i el Lladre o
Josep Thió (Sopa de Cabra). Així,
Abans no esclati el ginestar, el
tema que tanca el disc, acull la ma-
joria de col·laboracions, inclosa de
de Jordi Ribot (Els Convidats i
Aprília) i tiet de la Maria. Feliços de
presentar el disc i feliços d’haver
sumat músics com Gossos: «be-
vem molt d’ells».

SUSANA PAZ | MANRESA

Jo Jet i Maria
Ribot estrenen
el seu primer
disc com a duet,
«Viatges i Flors»

El disc, editat en format de llibre-CD, inclou
dotze temes originals i dotze històries lligades
a les cançons El presenten el 22 a Barcelona



Maria Ribot i Jo Jet, ahir, a la terrassa del Kursaal Espai Gastronòmic de Manresa. Actuaran al teatre el maig

MIREIA ARSO

«VIATGES I FLORS»
Jo Jet i Maria Ribot. El disc,

editat en format de llibre-CD, l’ha
dissenyat l’il·lustrador manresà
Bernat Puig. A cada pàgina del
conte hi ha un sobre, a l'interior del
qual hi ha una targeta amb la lletra
de la cançó, que es pot llegir
independentment, i un petit
glossari. La il·lustració la signa Ane
Zaldívar: «amb molt pocs colors
dóna la sensació de molta gamma
cromàtica».



Inòpia Produccions
Inòpia és una productora musi-
cal i d'espectacles creada ara

fa un any que rellança el projecte
amb músics de la Catalunya Central,
com ara Jo Jet i Maria Ribot. Doblar el
finançament del disc (Verkami) els ha
permès millorar-ne l’edició física.



LA CLAU

ARXIU/ARIADNA BORRAS I ROIG

El web del grup de folk-pop Els Amics
de les Arts va rebre més de 15.500 visites
i va registrar més de 6.000 descàrregues
de la seva nova cançó Ja no ens passa i
del videoclip que l’acompanya, en les
cinc hores en les quals, ahir, es podia
descarregar lliurement el tema (de les 7
del matí a les 12 del migdia). Ja no ens
passa s’inclourà el seu nou disc Només
d'entrar hi ha sempre el dinosaure. El
disc sortirà a la venda el 8 d’abril. A
Manresa actuaran el 29 de maig.



15.500 visites i més de
6.000 descàrregues del nou
senzill d’Els Amics de les Arts

El director teatral Fèlix Pons commemora els 10 anys de la mort de
Roberto Bolaño portant a l’escenari del Tantarantana el seu debut literari
juntament amb A.G. Porta: Consejos de un discípulo Morrison a un fa-
nático de Joyce, que es podrà veure del13 al 30 de març i que el mateix
director ha definit com «un Tarantino avant la lettre». Aquesta producció
d’Arsenic Art Studio estarà interpretada pels actors Nao Albet i Clau-
dia Benito. L’obra se situa a la Barcelona de principi dels 80 en una his-
tòria que mescla la cultura pop-rock, representada per Jim Morrison,
i l’alta cultura, amb James Joyce. Segons Pons, representar Bolaño «té
sentit deu anys després de la seva mort, per establir un paral·lelisme en-
tre el primer Bolaño i el Bolaño d’avui dia, un autor consagrat».

AGÈNCIES | BARCELONA

Fèlix Pons estrena el debut literari de
Bolaño i A.G. Porta al Tantarantana

ESCENA


