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LAURA FANALS GIRONA

P El seu nou disc s'anomena
Equilibri. Però els artistes no
busquen, precisament, el dese-
quilibri?
R Bé, suposo que busquem un
equilibri entre l'equilibri i el dese-
quilibri[riu]. Sí, l'equilibri és
aquest estat segurament momen-
tani que et trobes a la vida, que
l’intentes mantenir però evident-
ment no és tan senzill. I s'han
d'aproitar aquests moments de
creativitat, de bullir mental i emo-
cional, que fa que puguis crear
música i emocionar la gent.
PHan fet un pas endavant amb
aquest nou disc, amb més sons
electrònics. Volien arriscar-se?
RHa estat molt natural. En el disc
anterior ja hi havíem fet alguna in-
cursió, i en aquest últim, amb
l'ajuda del Marc Parrot, ens hem
atrevit a provar nous sons. Però en
el primer disc ja hi havia també al-
guns tocs electrònics, de manera
que no ha estat ara una revolució
totalment nova. A més, l'electrò-
nica està present en algunes can-
çons, no és tota l'essència del disc.
Hi ha cançons que tenen un punt
més acústic, d’altres que tenen un
to més èpic, més simfònic... 
PLa gent, doncs, pot continuar
identiicant el so de Blaumut?
R Clar. Som els que som, cinc
músics amb gustos diferents, amb
diferents maneres d'entendre la

música, i esperem que aquesta es-
sència es vagi entenent i notant.
Tampoc ens plantegem ara que
haguem de sonar com el Pa amb

oli i sal o Bicicletes, sinó que sem-
pre hem fet el que ens agrada.
PAquest disc és un punt d'inle-
xió en la seva carrera?
RCada disc que hem fet estàvem
en un moment diferent. En el pri-
mer tot era nou, de fet no teníem
intenció de muntar un grup ni de
fer gira, va ser una cosa gairebé ac-
cidental. El segon ja el vam fer
pensant més les coses, buscant
una sonoritat més concreta... i en
aquest tercer, després de quatre o

cinc anys de tocar junts, hem vol-
gut evolucionar, provar coses no-
ves, i és el resultat natural del nos-
tre moment.  
PEntre els membres del grup,

els costa trobar l'equilibri?
RHi ha de tot. Hi ha moments de
màgia absoluta quan tot funciona
bé, per exemple, en un directe; i hi
ha moments de tot el contrari,
quan estàs creant un disc i has de
discutir mil coses, detalls, de lle-
tres, arranjaments... però en gene-
ral intentem estar en un equilibri,
i aproitar els moments de dese-
quilibri com a combustible crea-
tiu.  

Vassili Lambrinov

« El desequilibri és
combustible creatiu»

Violoncel·lista de Blaumut. El quintet presentarà avui al festival Jardins de Cap
Roig el seu últim treball, «Equilibri», tot i que no s’oblidarà de repassar també els

temes més coneguts dels seus dos primers discos.

Blaumut actuarà avui a Calella de Palafrugell. FESTIVAL DE CAP ROIG

L.FANALS SANT FELIU DE GUÍXOLS

■El festival Singlot, a Sant Feliu de
Guíxols, va donar ahir el tret de sor-
tida a tres dies de rialles amb l’en-
trega del Singlot d’Honor a l’hu-
morista Pepe Viyuela, l’estrena de
l’obra Zènit, d’Els Joglars, en català,
i l’espectacle I remember Mr. Bo-

wie, una barreja de música i humor
que va servir com a homenatge al
desaparegut artista.

El responsable del festival, An-
dreu Buenafuente, va ser l’encarre-
gat d’entregar el premi a Viyuela
com a reconeixement als seus 
anys de trajectòria. Buenafuente va
descriure Viyuela com «un gran de
la comèdia», degut al seu caràcter
polifacètic: actor, poeta, «ciutadà
compromès» i, sobretot, pallasso.
Perquè això és el que es considera,
en essència, Viyuela. Visiblement

nerviós i emocionat, i amb els
«pantalons de les grans ocasions»
que li va regalar la família de Tonet-
ti, el còmic de Logronyo va agrair
que hi hagi un festival prou «va-
lent» com per reivindicar i premiar
la comèdia, que sovint ha patit una
mica de complex d'inferioritat res-
pecte al drama. «Però la comèdia
no és res més que això, una tragè-
dia vista amb el temps i amb capa-
citat de sobreposar-se», va indicar
Viyuela, que va defensar l'humor
com a eina de crítica i autocrítica. 

Viyuela va recordar que el pa-
llasso s'equivoca, una senyal d'hu-
manitat. «Reconèixer errors és una
senyal d'intel·ligència, i això no-
més s'aconsegueix amb humor»,
va subratllar. Després de recollir el
premi, l'humorista va oferir un pe-
tit espectacle obert a tothom.

Les rialles comencen 
a Sant Feliu amb
l’estrena del Singlot
Pepe Viyuela, nerviós i emocionat, es reivindica
com a pallasso en rebre el Singlot d’Honor 

L’entrega del Singlot d’Honor a l’humorista Pepe Viyuela. MARC MARTÍ


