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“Tenia ganes de transmetre  
la ràbia pel que hem passat”

És una de les cançons combatives 
del disc, i volia transmetre la sensa-
ció que sentia quan tenia catorze 
anys i escoltava grups com Nirvana, 
Soundgarden, Alice in Chains i Ra-
ge Against the Machine. Tenia mol-
tes ganes de fer una cançó amb 
aquest punt de guitarres elèctri-
ques, de posar-nos la cresta i cridar 
“rock’n’roll!” Precisament en el 
punt àlgid de la cançó faig rap amb 
una base de guitarra que és una pi-
cada d’ull claríssima a Rage Against 
the Machine, un grup que em flipa-
va; en l’aspecte dramatúrgic acom-
panya molt bé la cançó i les ganes de 
transmetre la ràbia per la merda 
que hem passat i per com de mala-
ment ens ho han fet passar. 

La primera part del disc té una so-
noritat més de pop contemporani, 
amb ritmes llatins i l’ús d’autotu-
ne. I les quatre últimes cançons te-
nen més a veure amb Elton John. 
Doncs sí, les primeres són molt po-
peres, i hi té a veure el fet d’haver 
treballat sense cap instrument real. 
Tot és programat. Em venia molt de 
gust fer-ho així perquè em portés a 
llocs on no havia estat mai; a aques-
tes primeres cançons que dius, però 

també en d’altres com De tant en 
tant, que té un punt una mica més 
Bruno Mars i juga amb el soul, o Ho 
deixo tot enrere, que és un funky més 
de l’estil de Jamiroquai i Daft Punk. 

¿És el disc on sones més a present? 
Sí, crec que sí. Ha acabat sent un 
disc en què sono actual, modern. I 
ho estem notant a les ràdios. Estem 
sonant a totes les emissores. Abans 
sempre n’hi havia alguna que no 
t’agafava o que no ho acabava de 
veure clar, i aquest hi està entrant 
molt i molt bé. 

¿En els concerts combinaràs tocar 
el piano i fer de frontman? 
Estaré gairebé sempre assegut al 
piano, però hi haurà un parell de 
cançons en què m’aixecaré i les fa-
ré dret. Soc pianista i em sentiria 
bastant farsant si tota l’estona es-
tigués plantat dret a l’escenari. No 
tinc ni el valor ni el talent per fer-
ho; el meu punt fort ha sigut sem-
pre el piano. I el que m’agrada és 
fer les dues coses alhora, cantar i 
tocar el piano. Soc l’Elton John ca-
talà! [riu] Bé, ja m’agradaria [riu 
més]. Això no ho posis com a titu-
lar [riu encara més].e

MÚSICA

Manu Guix (Barcelona, 1979) con-
tinua combinant la feina en musi-
cals d’èxit com Cantando bajo la 
lluvia i El Petit Príncep amb una 
trajectòria discogràfica, el nou ca-
pítol de la qual és Moments (Músi-
ca Global, 2022). Aquest cop entre-
ga vuit cançons enregistrades amb 
l’única companyia del productor 
Roger Rodés però que trasllada al 
directe amb la banda de confiança 
en concerts com el d’avui a la Sala 
Barts (21 h) dins del Festival Gui-
tar Bcn. 

¿Moments és fill de la pandèmia? 
Una mica sí, perquè vaig posar-me a 
compondre el disc tot fa just dos 
anys. Quan va acabar el confina-
ment sever, vaig decidir treure el 
cap i marcar-me una data: el març 
del 2022 hauria de sortir un altre 
disc, perquè si no tornava a fer 
molts anys del disc anterior. 

¿I el context pandèmic es nota en 
les cançons? 
No. Bé, sí que es nota en una cançó, 
Ningú al volant, que parla d’aquesta 
sensació de desgovern que hem tin-
gut durant la pandèmia i d’anar ac-
ceptant normes cada vegada més 
absurdes, i que a sobre les canvià-
vem. Però les altres parlen de coses 
molt diferents. N’hi ha una sobre la 
meva filla; una altra sobre el meu 
pare, que ara ha fet vint anys de la 
seva mort... N’hi ha que són evasives 
i parlen de la necessitat de sortir un 
dia de festa i oblidar tot el que està 
passant al món. 

Quan vas publicar Després de tot 
(2017) deies que et consideraves 
un bon músic i un lletrista medio-
cre. ¿Progresses adequadament? 
Ho estic intentant. El que passa és 
que és un procés llarg. Continuo 
pensant una mica el mateix, que el 
meu talent o el do que pugui tenir és 
clarament per la música i que les lle-
tres em continuen costant molt 
més, però els dono més importància 
que mai.  

Són lletres bastant llargues. Per in-
fluència dels musicals, potser? 
No ho sé. Per a mi és molt important 
que les cançons expliquin coses i 
que tinguin un sentit, i saber de què 
vols parlar abans d’escriure. No 
m’interessa fer frases inconnexes 
que no signifiquen res i que després 
es converteixen en una lletra buida. 

A Ningú al volant sembla que hi ha-
gi diferents cançons en una, per-
què vas canviant de registre a me-
sura que t’emprenyes. 
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MÚSIC. PUBLICA EL DISC ‘MOMENTS’ I ACTUA AVUI A LA SALA BARTS

Montse Colomé i Pau Roca a El més bonic 
que podem fer. KIKU PIÑOL / FUNDACIÓ JOAN BROSSA

Teatre en memòria 
de les àvies de la 

Guerra Civil

TEATRE

‘El més bonic que podem fer’ FUNDACIÓ BROSSA. 

CENTRE DE LES ARTS LLIURES. FFINS AL 17 D’ABRIL 

E
l més bonic que podem fer és un 
homenatge a les nostres àvies i, per 
extensió, als vincles familiars. Un 
homenatge a aquelles dones anò-
nimes que varen viure sota la tira-

nia de ben bé dues guerres i a qui, fos per la 
distància geogràfica o per altres motius, và-
rem conèixer menys del que hauríem volgut. 
Esclar que d’això ens n’adonem quan els es-
tralls del pas del temps i la precipitació de l’úl-
tim viatge es fan palesos. 

No cal dir que les àvies de principis del se-
gle XX que varen viure tres guerres tenen to-
tes elles una història humana i vital per omplir 
llibres, pel·lícules i obres de teatre. Històries 
desconegudes, exemples de resiliència i d’hu-
manisme com la de la bàbuixka (àvia en rus) 
del dramaturg Jan Vilanova, que va decidir 
oferir-li aquest homenatge. Homenatge i exor-
cisme de la conversa que mai varen tenir en 
una proposta que prima la introspecció de 
l’autor, la constatació d’allò que mai sabrà so-
bre la personalitat de l’àvia. 

Carmen Urondo Ezcurrechea (bàbuixka) 
va ser una de les nenes enviades a l’URSS per 
la República, i va patir l’exili a la mateixa Rús-
sia i a Mèxic durant quaranta anys fins al seu 
retorn a Madrid, on l’autor finalment va poder 
gaudir un xic de la seva companyia en una sen-
zilla quotidianitat. L’obra és, doncs, un exer-
cici d’autoficció documental que amalgama els 
moments compartits de l’àvia i el net i els tes-
timonis gràfics d’ella (un fragment de la pel·lí-
cula Tango i Cash inclòs; ja en descobriran el 
perquè) amb la visita de l’autor a una sessió de 
constel·lacions familiars que li servirà per vin-
cular-se a la història familiar i donarà peu a ju-
gar amb els espectadors. Un joc que cerca om-
plir de teatralitat el monòleg referencial del 
net però que al meu entendre no acaba d’in-
serir-se en el relat de manera satisfactòria.  

El millor de la proposta rau en la interpre-
tació de Pau Roca, excel·lent narrador i codi-
rector amb Vilanova, i d’una gran Montse Co-
lomé, que només amb el moviment i la mirada, 
sense dir gairebé res, evoca l’ànima d’una do-
na que va assolir el seu destí amb orgull i ten-
dresa i també amb dolor.e
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