
Un passatge de l’espectacle inaugural en què els músics de la cobla i els ballarins van crear plegats un muntatge sorprenent

REPORTATGE FOTOGRÀFIC: SALVADOR REDÓ

Regió7DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE DEL 201532

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

LLUNY-A PROP La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la companyia Kulbik Dance Company van explorar l’any passat, en l’anterior edició de la
fira, les possibilitats d’unir els seus universos creatius i interpretatius. El resultat és «In Somni», un espectacle que ahir a la nit va inaugurar la present
edició de la Mediterrània arrencant encesos aplaudiments del públic i certificant l’encert d’unir la música de cobla, l’electrònica i la dansa urbana
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Entusiasme general anit entre els
espectadors que van assistir a la
festa inaugural de la Fira Mediter-
rània de Manresa, que enguany ce-
lebra la divuitena edició. El muntat-
ge elaborat a tres bandes per la Co-
bla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la
companyia Kulbik Dance i DJ Mario
Nieto va rebre els aplaudiments fer-
vorosos del públic per coronar una
vetllada que havia escalfat l’inimi-
table Màrius Serra amb un humo-
rístic «Pròleg poliglot» i que músics
i ballarins van rubricar posterior-
ment amb In Somni, un projecte nas-
cut, precisament, en l’edició de l’any
passat del certamen manresà.

Dos territoris creatius tan  distants
com el hip-hop i la música de cobla
van caminar plegats sobre l’escena-
ri del Kursaal gràcies a una propos-
ta aparentment inversemblant. In
Somni és un concert teatralitzat que
protagonitza Danny Jan, un noi que
vol dormir però està tan cansat i el
cap li funciona tan ràpid que no
aconsegueix trobar el
camí del son. Un con-
junt de peces que
van extreure el bo i
millor de la desena
de músics de la co-
bla barcelonina va
ser la banda sonora
de tonalitats oníri-
ques que va ambien-
tar el progressiu desper-
tar juganer dels ninotets re-
presentats pels ballarins de Kulbik i
que no van parar de moure’s. Kan-
ga Valls va signar la coreografia i la
direcció de l’espectacle.

La inauguració va significar el
primer punt àlgid de la Mediterrània

d’enguany. Alguns espectadors re-
cordaven en els minuts previs a l’i-
nici del muntatge que van descobrir
el treball conjunt de Kulbik i la Co-
bla fa dotze mesos al pati del Kursaal.
El que aleshores va ser un laborato-
ri de creació, posteriorment va es-
devenir un espectacle que es va es-
trenar a principi d’aquest mes d’oc-

tubre al Mercat de les Flors de
Barcelona.

La cultura és mestis-
satge i fusió. In Somni
participa d’aquest idea-
ri explorant les possibi-
litats de la promiscu-
ïtat entre els sons i les

melodies que caracterit-
zen les cobles i la dansa ur-

bana contemporània. La tra-
dició de tenores, flabiols, fiscorns

i altres instruments de llarga trajec-
tòria va conviure al costat dels ritmes
eclèctics, frenètics, geomètrics i lliu-
res del hip hop. Un matrimoni ines-
perat amb un tercer convidat en la fi-
gura de la música electrònica va re-

blar el clau d’una peça coral de po-
tent intensitat visual.

El teatre Kursaal va vibrar amb el
resultat de la hibridació. Tot i que no
es va omplir com seria desitjable per
a un espectacle d’inauguració, l’e-
quipament del passeig Pere III va re-
gistrar una entrada acceptable i les
butaques buides no es van notar
quan, després d’una hora de músi-
ca i ball, els concurrents van escla-
tar amb encesos aplaudiments. Si hi
havia escèptics, ben probablement
van quedar convençuts de les bon-
dats de l’aliança.

La fortuna que l’espectacle farà a
partir d’ara encara està per escriure,
però és un mèrit de la fira aconseguir,
d’una banda, unir dues cultures tan
diferents, i, de l’altra, concretar en
muntatges professionals els temp-
tejos que apadrina cada any a Man-
resa. La Mediterrània ja està en mar-
xa i té encara per oferir tres jornades
a tot tren. L’arrencada, atesa la res-
posta obtinguda entre els assistents,
va ser excel·lent. 

TONI MATA I RIU | MANRESA

Un matrimoni molt ben avingut
La unió entre la música de cobla, l’electrònica i el hip-hop va entusiasmar anit al teatre Kursaal en l’estrena de la Mediterrània

La Cobla Sant
Jordi, Kulbik

Dance Company i
DJ Mario Nieto,

protagonistes de
la vetllada

Convidant el públic a
corejar el famós palín-

drom «Català a l’atac» va
cloure l’escriptor Màrius Ser-
ra el «Pregó poliglot sota el
paraigües d’una única llen-
gua», anit al Kursaal. El cul-
pable de fer ballar el cap a
milers de persones cada dia
amb els seus jocs lingüístics
es va remetre a la premsa
humorística de fa gairebé un
segle i mig per ‘demostrar’
que el català és la mare de
totes les llengües. Una gres-
ca molt ben documentada
que ha creat una tradició filo-
lògica que entronca amb la
cultura popular. Sense perdre
la comicitat dels seus postu-
lats, Serra va carregar en la
part final contra els vicis
del Google Translator.
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Màrius Serra i
l’orgull del català
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No hi va haver brindis públic
però sí foto de grup i el convenci-
ment que la fira que ahir comen-
çava serà «la millor dels darrers
disset anys». Era l’aposta de Lluís
Puig, director general de Cultura Po-
pular, en la inauguració institucio-
nal de la Mediterrània. Els parla-
ments dels qui fan possible, amb di-
ners i feina, que la criatura creixi van
aturar ahir, durant uns minuts, les
corredisses amunt i avall a la Llot-
ja (de disseny manresà) situada al
Museu de la Tècnica. Con-
vençut que el model
engegat l’any passat
és el camí a seguir
(«desacomplexar la
cultura popular» i
portar a la Medi-
terrània  «les músi-
ques del món»), Puig
va qualificar el certa-
men manresà de «mer-
cat estratègic» per al país. No
era la primera vegada que ho deia
però, ahir, l’ocasió s’ho valia. 

Puig va estar acompanyat del
diputat de Cultura Juanjo Puigcor-
bé: «la nostra obligació és apropar
la cultura a tot el territori i a totes les
butxaques»; de Valentí Junyent, al-
calde de Manresa, que va refermar
el compromís de la ciutat amb una
fira que «ha anat trobant la seva lí-
nia i la seva programació al llarg dels
anys»; de Tomàs Subirà, en repre-
sentació de Caixabank, un dels es-
pònsors principals de la fira, al cos-
tat d’Estrella Damm, que va mostrar
el «compromís» de l’entitat «per la
Catalunya Central i els seus pro-
jectes econòmics, socials i cultu-
rals»; i de David Ibáñez, director ar-
tístic de la Mediterrània, que va
deixar per a institucions i espònsors
els parlaments i va subratllar l’a-
graïment a qui fa possible
la fira. I, en especial, al
seu equip. De pas en-
davant es va definir
la creació del Club
de Mecenes de la
Mediterrània, amb
deu empreses de la
comarca. Una ma-
nera d’apostar» per
una fira que ahir comen-
çava els quatre dies de cele-
bració de la majoria d’edat,      una
xifra per recordar tothom i per tenir
en compte, en paraules de Puig, que
tot «va sumant i acumulant el pòsit».
La fira ja roda. I en són 18.

SUSANA PAZ | MANRESA

Convenciment institucional
que aquesta fira «serà la
millor dels darrers 17 anys»

La Llotja acull una sòbria inauguració que referma l’aposta pel model
encetat l’any passat, i que situa la Mediterrània com un «mercat estratègic»


Aspecte de la Llotja, situada al Museu de la Tècnica i amb disseny manresà

S.PAZ

Autoritats i responsables de la fira, ahir, just després dels parlaments

S.PAZ

Valentí Junyent va
refermar el

compromís de «la
ciutat» amb la
Mediterrània

Plàcida, la
inauguració oficial

va escenificar els
agraïments a
institucions i

espònsors

El públic no va omplir el Kursaal però el teatre va registrar una bona entrada

Màrius Serra va lluir una samarreta amb el palíndrom «Català a l’atac»

El discjòquei Mario Nieto va posar l’electrònica al servei de la causa comuna

 MEDITERRÀNIA 2015 
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BALLUGALL
VEIGÉ COOLINARI � 00 H � GRATUÏT

En el marc de l’Humus Mediterrani, el
grup de Pollença estrena Rodamón, un
recull de temes tradicionals al qual han
afegit les seves ballables cançons.

ADA VILARÓ
PLANA DE L’OM � A PARTIR DE LES 11 H

Ada Vilaró passarà 24 hores asseguda
a la Plana de l’Om, interaccionant amb
el públic en silenci, només amb la mira-
da i guixos per escriure en una pissarra.
La visitaran entitats de la ciutat: de les
puntaires al Banc dels Aliments.

MONTRAUXA
DE SANT DOMÈNEC A CRIST REI � DIVERSOS HORARIS

La colla de percussionistes, encapçala-
da per Nan Mercader, omplirà els car-
rers amb la versió més arrauxada i fes-
tiva d’aquest homenatge al Montseny,
un projecte de recerca i creació musical
a partir dels sons d’aquest massís.

CARLES DÉNIA AMB 
LA NOVA RIMAIRE
EL SIELU � 18.30 H � 10 EUROS

El cantaor, guitarrista i compositor pre-
senta nou disc, L’home insomne, amb
el qual torna als orígens: jota, seguidi-
lles, fandangos... S’acompanya dels fi-
dels músics de La Nova Rimaire.

«OVIDI POPULAR, 20 ANYS»
CONSERVATORI � 20 H � 15 EUROS

El sallentí Jordi Fàbregas, el calafí Cel-
doni Fonoll, Miquel Gil, Pep Gimeno Bo-
tifarra i Toni Torregrossa participen en
aquest homenatge que el Festival Tra-
dicionàrius ha fet a la figura de l’actor i
cantautor Ovidi Montllor.
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es files d’escolars diri-
gint-se al Kursaal o al
Conservatori són típi-
ques dels dijous i diven-

dres de la Mediterrània. Es progra-
men els espectacles destinats al pú-
blic infantil i alumnes de les escoles
de Manresa omplen les platees. Ahir
el Teatre de l’Aurora d’Igualada, que
ja té l’experiència d’una vintena de

coproduccions, va estrenar el seu pri-
mer espectacle completament pro-
pi, per a infants a partir de 8 anys. Els
escolars d’ahir, però, eren de primer
i segon de primària, massa petits per
seguir la història, farcida de matisos,
amb atenció sense una guia adulta
al costat. Tot i així, van passar-s’ho bé,
amb rialles i picant de mans seguint
les cançons.  

Amb la direcció de Joan Arqué,
amb qui ja van impulsar El baró pels
arbres, el Teatre de l’Aurora ha fet la
seva versió d’El Comte Arnau, una
llegenda molt popular, «però que tots
plegats coneixem més pel nom que
no pas per la història», apunta Òscar
Balcells, director del teatre igualadí.
La història de la llegenda és el que
s’explica a l’escenari. Arqué destaca

que el mite del cavaller errant amb
el seu cavall en flames «forma part
del nostre patrimoni i convé actua-
litzar-se». El tema de l’ànima «potser
queda desplaçat en el discurs actu-
al, però és important perquè és la
condemna d’Arnau, i ell mateix diu
que ‘no sé què és, perquè no l’he vist
mai’». Però és només una de les
múltiples capes d’un espectacle que
també tracta del personatge tirà,
del preu de no pagar un deute a un
poble, que mai és tard per penedir-
se... i ho fa amb un llenguatge molt
visual (màscares, titelles, teatre d’om-
bres...), amb música que recrea el Pi-
rineu i amb tocs d’humor. El Comte
Arnau iniciarà una gira per Catalu-
nya, i Balcells espera que a la fira
«ploguin contractes».

L
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Les múltiples capes del mite de
l’ànima errant del comte Arnau

El Teatre de l’Aurora d’Igualada estrena a la fira manresana la seva versió,
amb música i humor, de la popular llegenda en les sessions per a escolars 


El comte Arnau és representat amb un gran titella

MAR MARTÍ/ACN

L’espectacle de Les P’tits Bras té una sinuosa estructura com a espai aeri

SALVADOR REDÓ

Els tres intèrprets: Roger Julià, Ireneu Tranis i Pep Pascual

MAR MARTÍ/ACN

Escolars que van assistir a la sessió d’ahir a les 11 del matí

VALL DE VILARAMÓ

Un circ a l’antiga: trepidant,
emocionant i ple d’humor

ón cinc peculiars per-
sonatges: una noia que
reparteix caramels, una
mare que empeny el

cotxet del nadó (compte que tam-
bé es convertirà en protagonista!),
un director d’estació de tren, un ne-
tejador de sabates i un home forçut
que acaba convertit en director de
circ fent crits amb un megàfon. El
seu àmbit d’actuació és un escenari
circular situat al mig de la plaça Ma-
jor de Manresa, que fa de suport
d’un espai aeri de formes sinuoses.
Tot plegat comença descontrolat i

ho estarà, amb ben pocs moments
de pausa, durant gairebé l’hora
que dura l’espectacle L’Odeur de la
Sciure (L’olor de les serradures),
de la companyia Les P’tits Bras, en
la qual hi ha enrolats dos belgues,
un francès, una islandesa i un ca-
talà, Yldor Llach, veí de la Seu

d’Urgell.
La proposta ambientada a la

Belle Époque ha proporcionat múl-
tiples punts d’interès (amb acció a
banda i banda de l’escenari), amb
un ritme trepidant, molts tocs d’hu-
mor (antològic quan un dels per-
sonatges convida a cantar We Will
Rock You i una de les artistes li re-
clama «sensibilitat») i exercicis de
dificultat que van arribar a posar l’ai
al cor dels més patidors: equilibris
de força, malabars, trapezistes, gi-
ravolts dalt d’una corda... El públic
va acabar cridant «bravos». Torna-
ran a actuar avui i demà (21 h).

S
PEPA MAÑÉ | MANRESA
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BANDADRIATICA
TAVERNA ESTRELLA DAMM � 22 H � 2 EUROS

Liderats per l’artista de Salento Claudio
Prima, el repertori que els italians
BandAdriatica han titulat Babilonia
mescla influències balcàniques, italia-
nes i orientals, reflectint el gran gresol
de cultures que és el mar Adriàtic.

LA YEGROS
TAVERNA ESTRELLA DAMM � 00 H � 2 EUROS

L’argentina La Yegros ha destacat amb
el seu primer disc, Viene de mi, que
ofereix un variat d’influències: tropical,
folk, reggae, dancehall, soul, apunts
àrabs... Barreja acordió amb electrònica
i tons aguts amb relax de rapera.

GERMÀ NEGRE AMB
COBLA I ESBART
CONSERVATORI � 23 H � 12 EUROS

Germà Negre, grup que connecta amb
el públic jove, fa un espectacle amb la
cobla orquestra Selvatana i l’Esbart
Dansaire Fontcoberta. L’aventura recull
l’essència de les festes majors.

SR. WILSON
STROIKA � 23 H � 12 EUROS (+ ADF + MENEO)

La nit a la Stroika, que continuarà amb
Asian Dub Foundation i Meneo, l’ence-
tarà aquest DJ català, exponent de
Singjays, la característica tècnica vocal
jamaicana mig cantada mig parlada.
També toca estils més electrònics.
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9.30 i 11 h Farrés Brothers i cia. El
silenci d’Hamelín. Sala Petita del teatre
Kursaal. 8 euros.
9.30 i 11 h VAiVÉ amb Brodas Bros.
Teatre Conservatori. 8 euros.
11, 18.30 i 21.30 h Xavier Bobés.
Cosas que se olvidan fácilmente. Carrer
del Balç. 12 euros.
D’11 a 14 i de 18 a 21 h Castellosco-
pi. L’audiovisual pedagògic casteller. Es-
pai7 del Casino.
11.30 h Ada Vilaró. Públic Present 24
hores. Primera acció. Plana de l’Om. 
11.30 h David Salvado. Lobos. Llotja
Professional al Museu de la Tècnica.
Showcase. Només per a professionals.
De 17 a 20 h Toc de Fusta. Els amics
d’en Crusó. Nova col·lecció. Pl. Fius i Palà.
De 17 a 20 h Companyia de Jocs l’A-
nònima. El món del joc a l’univers Ama-
des. Plaça Fius i Palà.
17 h MontRauxa. Pl. Sant Domènec.
17 h Gökhan Sürer Quartet. Llotja
Professional al Museu de la Tècnica.
Showcase. Només per a professionals.
17.30 h Cia. Capicua. Entredos. Plaça
de Sant Domènec.
17.45 h MontRauxa. Crist Rei.
18 i 20 h Cia. Ponten Pie. Àrtica en
un conte. Plaça Major. 10 euros.
18 h Clara Andrés. Entre línies. Taver-
na Estrella Damm, pati del Casino. 2 euros.
18.30 h Sidral Brass Band. Red Red
Wine. De la plaça de Sant Domènec a Crist
Rei (anar i tornar).
18.30 h Carles Dénia amb La Nova
rimaire. L’home insomne. El Sielu. 10 euros.
19.30 i 21 h Astrio, Ramon Balagué,
Sònia Gómez, Pere Gumbau i Pau Puig.
A vora. pati del teatre Kursaal. 
19.30 i 22 h Estampades. Enfila S.A.
Plaça de Sant Domènec. 
20 h Jordi Fàbregas, Celdoni Fonoll,
Miquel Gil, Pep Gimeno Botifarra i Toni
Torregrossa. Ovidi Popular, 20 anys!. Tea-
tre Conservatori. 15 euros.
20 h Contracorriente. Taverna Estrella
Damm, pati del Casino. 2 euros.
20.15 h MontRauxa. Crist Rei.
20.30 h Mox. Tuactés i Rebomboris. El
Sielu.
21 h MontRauxa. Plaça de Sant Domè-
nec.
21 h Les P’tits bras. L’Odeur de la
Sciure. Plaça Major.
21 h Capcadira. Qui canta els seus
mals espanta. Veigé Coolinari. Off.
21.30 h Roger Mas. Irredempt. Sala
Gran del teatre Kursaal. 20 euros.
22 h BandAdriatica. Babilonia. Taver-
na Estrella Damm, pati del Casino. 2 euros.
22.30 h María Muñoz/MalPelo &
Niño de Elche. Siete Lunas. Sala Petita
del teatre Kursaal. 15 euros.
22.30 h Trio Torreta. Viatge per Euro-
pa. Veigé Coolinari. Off.
22.30 h Alba Marbà. Voilà.
23 h Carmen París i Nabyla Maan.
Dos Medinas Blancas. El Sielu. 12 euros.
23 h Sr. Wilson. Paso Firme. Stroika.
12 euros (Sr. Wilson + ADF + Meneo).
23 h Germà Negre amb la cobla or-
questra Selvatana i Esbart Dansaire
Fontcoberta. Els àngels fan ballades. Te-
atre Conservatori. 12 euros.
23.30 h Ada Vilaró. Públic Present 24
hores. Segona acció. Plana de l’Om. 
00 h Ballugall. Rodamón. Veigé Cooli-
nari. Off.
00 h La Yegros. Viene de mi. Taverna
Estrella Damm, al pati del Casino. 2 euros.
00.30 h Asian Dub Foundation
Sound System. More signal more noise.
Stroika. 12 euros (Sr. Wilson + ADF + Meneo).
02 h Meneo. Electropical sounds. Stroi-
ka. 12 euros (Sr. Wilson + ADF + Meneo).

Més informació: www.firamediterrania.cat

La «sequera» creativa que
l’atenallava –«estava més
carregat de punyetes que poc
inspirat»– s’ha acabat. El solsoní
Roger Mas (1975) estrena avui a
la Fira Mediterrània Irredempt
(Kursaal, 21.30 h), el seu novè
disc que defensa, únicament,
amb veu i guitarra. També a
l’escenari, però acompanyat de
l’escenografia de Lluís Danés
«amb nou miralls que em
multipliquen». 

Sol davant el perill?
Em feia respecte. I sobretot pel pú-

blic: per més que t’agradi el disc, una
hora i mitja jo sol, sense músics...
Però no volia renunciar a l’essència.
D’aquí l’escenografia de Lluís Danés
i el joc de llums de Joan Teixidó. És
fantàstica. Jo, que no havia apostat
mai per la part estètica...

Irredempt vol dir no alliberat.
Com ho hem d’interpretar?

No el que diu el diccionari (riu) [Ir-
redempt: no alliberat, dit especial-
ment d’una província, d’una regió...
etc., subjecta a una dominació es-
trangera, de la qual hom espera alli-
berar-la]. He volgut fer un exercici
d’essencialisme: veu i guitarra. Ara
no se’n fan, de discos així. No s’a-
dapta als estàndards actuals. No es-
tic alliberat per la modernor.

S’està convertint en un clàssic de
la Mediterrània!

Sí. Ja vam venir amb la Sant Jordi
abans de gravar el disc. I amb Les
cançons tel·lúriques. El Kursaal és un
teatre fantàstic i jugo amb avantat-
ge: el públic de Manresa sempre és
molt amable amb mi. Avui espero
que també!

Diu que ha volgut fer un disc com
els d’abans. Per què?

Després de l’experiència amb co-

bla, amb tants timbres i tants colors
sonors, em venia de gust que la pu-
resa de la interpretació individual tin-
gués més pes. A més, com més can-
tautor em poso, més agrado al
meu públic. I a mi m’agra-
den molt els discos de
guitarra i veu sola, com
el Liebeslied, de Toti
Soler. I, a més, estic
convençut que hi ha
gent com jo, amb fam
d’un disc així, actual,
sense haver-lo d’anar a
buscar al bagul dels re-
cords.

Ha gravat Irredempt en una
sala amb microfonia de fa mig se-
gle i amb el volum més baix que la
majoria de les gravacions d’ara. 

En els discos actuals es prioritza

la potència, que el so impacti. Però
sovint aquest so també produeix
fatiga. Les cançons entren més fà-
cilment però la seva vida és més cur-

ta, tal com passa a gran part de la
música d’avui.

En definitiva, s’ha
despullat. 

I he anat a buscar
una cruesa. L’emoti-
vitat en les diferències
de volum, els matisos. 

Ha mirat enrere? 
Crec que hi ha pica-

des d’ullet a tots els dis-
cos anteriors. Però defini-

tivament és un pas endavant. Fa
anys no m’hauria atrevit a fer un disc
només amb veu i guitarra. Requereix
ofici, que es refermi la interpretació
i una veu que ja ha cantat uns quants

anys... i abans no s’espatlli (riu).
Un Roger Mas tal com raja, però

amb lletres més clares? 
Segurament són les menys críp-

tiques, és cert. Són força transpa-
rents, sense oblidar una concepció
poètica, que hi és. Però sí, permeten
fer una interpretació directa.

Verdaguer, de nou, amb Lo com-
te Arnau. Poeta de capçalera? 

Sí. És un dels grans de les lletres
catalanes tot i que al seu voltant
perviu una àurea de malentesos i de
confusió. La persona no és tan im-
portant, el que ens interessa és el que
queda de la seva obra, el que ha
aconseguit passar el sedàs del temps,
que continua emocionant.

Emocionar és el que busca? 
Això segur, però no només això.

He viscut més el versos robats que els
propis.

Com El rei dels verns, de Goethe.
Per què Goethe?

Volia conèixer els lieds alemanys
i vaig demanar consell a Raül Gar-
rigasait. Em va enviar un correu
amb la traducció que Miquel Desclot
havia fet d’El rei dels verms i un en-
llaç amb la versió cantada del barí-
ton Dietrich Fischer-Dieskau, en
una composició de Schubert. Vaig
estar un any rellegint el poema per-
què m’estremia. I un dia, assegut en
la cadira on estic ara, en deu minuts
amb la guitarra, va sortir la cançó. 

Sense més ni més?
Sí. Té un punt de diví, com si ha-

gués aparegut del no-res. Però no és
així. És un treball inconscient que es
fa dins i un dia surt. 

Així, Irredempt és...
Sense fer discos conceptuals, en

els meus treballs hi ha un fil con-
ductor. I en aquest, també. Però de
cançons. Irredempt és una col·lecció
de cançons que no tenen res a veu-
re l’una amb l’altra. La unitat la hi
dóna la manera d’interpretar-les. 
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SUSANA PAZ | MANRESA 

«Un disc amb guitarra i veu requereix
ofici; fa uns anys no m’hi hauria atrevit»

Entrevista Roger Mas
MÚSIC. ESTRENA AVUI A LA FIRA EL SEU NOU DISC, «IRREDEMPT»

DAVID RUANO

«Volia fer
un exercici

d’essencialisme:
com més

cantautor, més
agrado al meu

públic»


