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L’autenticitat
d’allò virtual

L’APUNT di artístic i cultural. No penso que això sigui així. El que
el confinament ens pot aportar és la troballa de noves
vies d’expressió artística que complementaran les ja
existents. La història de la cultura i l’art ens ho demos-
tra. No pretenia ser el cinema una manera d’enllaunar
el teatre? O pel que fa als mitjans, la televisió no ha-
via de posar fi a la ràdio?, ara més viva que mai.Jaume Vidal

És una obvietat que la millor manera de connectar amb
una obra d’art és la seva contemplació en directe, que
anar al teatre no és el mateix que veure una represen-
tació en una pantalla assegut al sofà de casa... I així po-
dríem continuar. Aquests dies ha esclatat una petita
polèmica en el món de l’art, sobre el perill que el confi-
nament ens porti a una excessiva virtualització del gau-

rós i posar contingut nou a
les xarxes, perquè la músi-
ca, com tota la cultura, és
una necessitat bàsica, i
per això volem continuar
treballant i ensenyant co-
ses noves”. En un parell de
setmanes, U98 ha llançat
els àlbums Ni tan mal, de
Pachawa Sound, i Mercu-
ri, de Xarim Aresté, i sin-
gles de Nico Roig, Toni
Cayena, Vuit, Chet, Car-
men 113, Cesk Freixas –la
versió d’Il mondo que va
fer per a La Marató– i Da-
vid Ros, amb La vida és
nostra, una cançó molt
optimista i un videoclip
ple de cares populars, per
fer front a la crisi.

Kasba Music
“Estem ajornant el llança-
ment de nous àlbums per-
què nosaltres juguem
molt la basa dels mitjans
de comunicació i ara les re-
vistes no surten amb nor-

malitat i les ràdios no ac-
tualitzen continguts”, diu
Joni D, de Kasba Music.
Ara les seves grans apos-
tes són el segon disc de la
banda de punk-metal Rat-
penat, 50% glam, 50% cla-
vegueram, amb la col·la-
boració de Morfi Grei –la
seva primera gravació en
català des de Ciutat podri-
da, de la Banda Trapera
del Río–, que sortirà el 8 de
maig; i el tercer disc de Na-
kany Kanté, que estava
previst per al maig, però es
publicarà al setembre. Jo-
ni aprofita ara per “pujar a
les plataformes coses d’ar-
xiu”, d’antics grups de
punk i hardcore com ara
Juanito Piquete y Los Ma-
taesquiroles, El Oso Yon-
qui i Pixamandúrries.

Discmedi
“El món és digital? Jo ho
qüestiono una mica, i crec
que matar les coses abans

que es morin, com estan
fent alguns mitjans amb el
disc físic, és una mica ir-
responsable. No tothom té
Spotify”, apunta Àlex Es-
lava, director de la segona
discogràfica més antiga de
la llista, Discmedi, que
també és distribuïdora i
ha mantingut les sortides
de nou material, en coor-
dinació amb les platafor-
mes de comerç en línia
més potents del sector.
Entre els seus llança-
ments més recents, hi ha
els nous discos de Sabor de
Gràcia, Macedònia i Tren
Seeger, amb El poder de la
cançó: un disc d’adapta-
cions en català de clàssics
de Pete Seeger, amb con-
vidats com ara Pi de la Ser-
ra i Gemma Humet. A
més, Discmedi distribueix
el nou disc de Sopa de Ca-
bra i s’encarregarà també
del comiat de Txarango,
encara sense data. ■

L’últim disc de Manolo Ka-
bezabolo inclou un tema
titulat 28 de marzo, que
probablement sigui el més
semblant a una cançó
d’amor que hagi gravat el
cantautor punk aragonès
en les seves tres dècades
llargues de trajectòria. “El
28 de març és la data en
què vaig conèixer una no-
ia. Mai no m’ha agradat
gaire fer cançons sobre les
meves relacions, però si
me’n surt alguna, surt i ja
està, no cal donar-hi més
voltes”, explica Manolo
Kabezabolo, en una en-
trevista feta abans que en-
tréssim en la nova era del
confinament, quan dates
com el 28 de març adqui-
reixen una altra dimensió.

El que sí no canvia, mal-
grat tot, és que cada 14
d’abril –avui, per exem-
ple– se celebra la procla-
mació de la Segona Repú-
blica, i Manolo Kabezabolo
y Los Ke No Dan Pie Kon
Bolo –la seva banda esta-

ble des de ja fa prop d’una
dècada– estrenaran avui a
les 12 del migdia, en el seu
canal de Youtube, una
cançó gravada durant les
mateixes sessions que el
disc, però que van voler re-
servar per lluitar “contra

l’oblit” en una

data tan espe-
cial com aquesta. La cançó
es titula Enterrada.

El nou disc de Manolo
Kabezabolo y Los Ke No
Dan Pie Kon Bolo, Tanto
tonto monta tanto (Kas-
ba) continua disparant
contra el sistema (“És el
sistema el que te quiere jo-
der. Lo van a hacer una
vez y otra vez”) amb músi-

ca i paraules afilades, ja
des del títol, dedicat als
“ximples que ens fan tor-
nar ximples, des de les al-
tes esferes”. L’últim tema
del disc, Historia histéri-
ca, amb les col·laboracions
de Sho-Hai i R de Rumba
–de la històrica banda sa-
ragossana de hip-hop Vio-

ladores del Verso– té
molt d’autobiogràfic:
“Hi parlo de com he vist
evolucionar el món i la si-
tuació política d’aquest
país des que era un nen
fins ara. No hem avançat
gaire”, conclou, escèptic.

El disc també inclou
col·laboracions d’antics
combatents del punk esta-
tal, com ara Mamen (Las
Vulpess, Puro Chile) i Án-
gel Fernández, exmembre
de grups barcelonins com
ara Frenopatikss, GRB i El
Sueño Eterno. D’aquest
últim grup Manolo recupe-
ra Hierro a fondo, en un
disc dur com la vida, que
Albert Pla recomana pro-
hibir, com a “jutge de guàr-
dia”, en el full promocional
enviat als mitjans. ■

Manolo Kabezabolo llança ‘Tanto tonto
monta tanto’ i avui celebra la República

La conxorxa
dels ximples

Xavier Castillón
GIRONA

Manolo Kabezabolo y Los Ke No Dan Pie Kon Bolo ■ JAL LUX PHOTOGRAPHY
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