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RGB Suports s’estrena amb
l’edició dels nous discos de
Gnaposs, The Gruixut’s, La
Banda del Yuyu i Raydibaum

Benvingut, nadó

E
n temps de crisi econò-
mica, pirateria a dojo i
mala consciència gene-
ralitzada, és poc més
que un miracle que

algú tingui l’atreviment d’inaugu-
rar un nou segell discogràfic, un
tipus de negoci que no viu preci-
sament el millor moment.

El cas és que Xavi Fortuny, in-
combustible activista musical, di-
rector del festival Senglar Rock,
mànager i representant d’infini-
tat de grups de rock en català,
cap visible de l’agència de mana-
gement RGB i, fins i tot, bateria
suplent de Sopa de Cabra a la pre-
història, s’ha embolicat en
aquest negoci en un moment en
què, tal com reconeix el mateix
interessat, “no es venen cedés”.

El nounat, RGB Suports, neix
precisament en l’actual conjun-
tura com un intent “d’unificar es-
forços en aquest moment de crisi
discogràfica”. És a dir, que es
tracta d’un nou intent de vertica-
litzar la indústria –tal com fa
temps que propugna Propagan-
da pel Fet! amb Sinèrgies Mana-
gement– per oferir “serveis inte-
grals” als músics, en especial els
“grups novells i emergents”.

Els diferents actors de la indús-
tria musical –promotors, màna-
gers, discogràfiques i, per des-
comptat, els músics– fa temps
que saben que el model de negoci
de fa deu o quinze anys és actual-
ment inviable. Per això, una de
les sortides que més s’exploren és
oferir paquets de serveis, és a dir,
gravació del disc, més distribució,
més gira de concerts, més promo-
ció, més organització de macro-
concerts i festivals d’estiu, tot en
un. Almenys això és el que fan els
gironins RGB, que ara sumen a

les seves diverses activitats la del
segell discogràfic.

La pirateria ha fet molt de mal,
és cert, però no és l’únic factor
que ha portat a una reestructura-
ció del sector. Els nous hàbits de
consum derivats de les noves tec-
nologies també hi tenen a veure, i
cal recordar que per a molts con-
sumidors el CD ha passat de ser
un objecte de consum habitual a,
en el millor dels casos, una còpia
de seguretat d’unes cançons que
s’escoltaran en reproductors

MP3, telèfons mòbils o altres apa-
rells i suports. Paral·lelament, la
compra de cançons directament
des d’Internet, tot i que fa forat,
no acaba de suposar el gran re-
vulsiu que potser els empresaris
discogràfics devien somiar.

El panorama no és precisa-
ment idíl·lic i, per tot plegat, que
algú s’animi a continuar treba-
llant en favor de la música i, espe-
cialment, que algú dediqui esfor-
ços a promoure els grups emer-
gents (la part més feble i alhora

més creativa del sector musical),
és un fet que cal ressaltar i felici-
tar efusivament.

Per això no està de més fer un
cop d’ull a les primeres referènci-
es d’RGB Suports: Outsider, de
Gnaposs; Normalitzem el
Rock’n’Roll, de The Gruixut’s;
Real, de La Banda del Yuyu, i Ma-
nual del gènere catastròfic, de
Raydibaum. Aquest últim disc és
el més recomanable: pop de qua-
litat amb producció de primera i
versió d’Adrià Puntí inclosa. ■

El naixement
d’un nou segell
discogràfic és poc
més que un miracle
amb els crítics
temps que corren
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Tot i la mala salut de la venda de cedés, encara n’hi ha que s’aventuren a crear discogràfiques ■ FRANCESC MELCION

Jordi Palmer

da en els quatre punts cardi-
nals (o les quatre races, o els
quatre elements) i amb ells i
contra ells –fluïdesa i con-
flicte barrejats– ha creat un
espectacle que finalitza amb
la imatge d’un sol món com

pla de lectura escolar –com
li ha passat a Akram Khan
amb l’espectacle Bahok.

Això és el que li ha passat
al meravellós Sidi Larbi Che-
rakoui, mestre de les gestu-
alitats extremes i de la per-
fecció més enllà de tota
norma, a Origine. Aquest di-
rector d’orquestra que tria
els ballarins com qui tria ins-
truments antics de so purís-
sim, ha cosit una obra basa-

Origine
De Sidi Larbi Cherkaoui.
Festival Temporada Alta. Teatre
Municipal de Girona, 11 d’octubre.

Coreògrafs transnacio-
nals que accepten el
repte d’encapçalar

una estètica de la integració
es poden veure caure en un
missatge innecessàriament
clar que encega tota poètica
per convertir-la en un text

Crítica dansa

Una barreja gens tèrbola

BàrbaraRaubertNonell

a fons de les vides dels qua-
tre protagonistes. Potser si
hagués compartit alguna
cosa més que la utopia de
Bob Marley amb One world,
one love aconseguiria que
els espectadors anessin més
lluny de la senzilla admira-
ció virtuosa.

Una admiració que és del
tot merescuda per tots els
intèrprets, des de les contor-
sions hindús de l’americana

Daisy Phillips fins al ritme
africà de Shawn Mothupi, la
sensualitat de la islandesa
Valgerdur Rúnarsdóttir i, so-
bretot, la força i teatralitat
manga de Kazutomi Kozuti,
que tant esdevé ocellet vola-
dor com talons d’agulla
d’una de les ballarines, com
post de planxar i planxa a la
vegada. Ara bé, qui fa que
les habilitats tècniques gua-
nyin en tendresa és la músi-

ca en directe de l’Ensemble
Saraband, compost per dues
veus, una arpa gòtica, un
llaüt i un pandero.

El plaer de veure tanta
qualitat entre els intèrprets,
la música i la posada en es-
cena satisfan una bona part
de les expectatives del pú-
blic. La resta, la que es de-
leix per la sorpresa i pels ca-
mins per descobrir, surt
igual com ha entrat.

Els espectadors no
van més enllà de
l’admiració amb el
nou Sidi Larbi


