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CONTINUA L’ACCIÓ

Abans eren sis; ara són set. Abans es deien Acció Festiva; ara només Acció. Abans 
tenien molta il·lusió per continuar tocant; ara encara en tenen més. 

El grup es va crear l’any 2008 de manera un xic improvisada. Són moltes hores 
d’assaig, molts moments plegats i moltes vivències. Transpiren «bon rotllo» i transmeten 
bones vibracions al públic. La veritat és que sempre s’ho han passat bé dalt de l’esce-
nari, i això s’ha vist recompensat amb el seu nou CD de pop rock amb accent reggae. 
Aquest últim treball, anomenat On sóc ara, els ha obert moltes portes; sortir per ràdio,  
per televisió i en el diari en són algunes. Cal comentar també que dins aquest nou disc 
hi ha la cançó «Ser diferent», que t’intenta convèncer que no has de ser igual que tot-
hom i has de tenir personalitat quan els altres no en tenen. El videoclip d’aquesta cançó 
ja ha superat 55.000 visites al YouTube.

La intenció del grup és poder anar compaginant estudis i música, cosa que a vega-
des no és fàcil, i continuar sentint-se orgullosos del seu Empordà, de cantar en català i 
de fer-se ells mateixos les cançons. 

GINA CANSELL

«MUSSARA»

Amb el nom de Mussara, un poble abandonat del Baix Camp, Carles Ribot ens pre-
senta un nou treball discogràfic, després de Vergesdosmiladéu. Mussara, que és famós 
pels fenòmens paranormals que s’hi produeixen, ha estat la inspiració d’en Carles arran 
d’una estada al refugi de la població, amb la parella, per reposar d’uns mesos de molta 
activitat i cercar emocions fortes i misteris plens de riquesa creativa.

Respecte al disc anterior, hi trobem un canvi instrumental important: la presència de la 
bateria, que toca ell mateix i que dóna molt cos a les seves creacions i un so més rítmic, 
que segurament li permetrà arribar a un públic més ampli. És, doncs, un disc d’estudi, 
en el qual Ribot fa tots els papers de l’auca: canta i toca tots els instruments. 

La lletra de les cançons és senzilla, plena de frases trencades, locucions populars, 
enumeracions, rimes simples i unisonants, i amb un to tan col·loquial que, per sobre de 
l’estètica, sembla que busca sobretot el contacte directe amb el públic.

«Pedra, paper, tisores...
Tu has guanyat!
Que llanci la primera pedra
lliure de pecat.»

El disc ha estat enregistrat a l’estudi d’en Carles, a Verges, i l’ha produït Brave Coast, una petita productora indepen-
dent que, a part de produir artistes emergents, organitza festivals i concerts per als seus patrocinats i en fa una difusió 
exhaustiva a través de la seva pàgina web. 

J. G.

«STUKAT DEL BOLET»

No puc ballar amb Stukat del Bolet. No hi ha manera. I, segons la meva mare, sóc dels 
qui em ballo a sobre. Però amb el disc de la banda garrotxino-empordanesa (existeix 
aquest mot?) em quedo enganxat a la música i no puc deixar de parar-hi l’orella.

Diria que l’única cosa fluixa d’aquesta banda musical, on toca i canta la vergelitana 
Maria Roca, és el nom. S’hauria de dir Orquestra Redéu-quin-ritme-que-portem, o bé 
Què-hi-farem-si-sonem-de-collons.

Doncs bé, ara han publicat el disc (batejat, amb gran originalitat, Stukat del bolet), 
que ens regala balades oníriques, despullades, com Pol Petit (antic èxit de N’gai N’gai), 
i moltes de composició pròpia, com T’espero a la lluna de Neptú, i, sobretot, moments 
extraordinaris de folk simfònic, com Lamiak, Yeeha, Trasvalsat, la Polca d’Ours (me-
tamorfosejada per ells mateixos en Polca d’URSS), Ball d’en Jan Petit i encara algu-
nes peces més. 

Són aquestes composicions instrumentals en què els stukats, en ple bloc sonor, 
excel·leixen. Deixarien impressionat Mike Oldfield mateix –que tot primer era folky–, i per mi ho farien encara més afegint a 
les composicions pinzellades de percussions tradicionals i no únicament bateria. Cadascú té les seves manies...

També hi trobem harmonies un xic llunyanes, com Sepan Poika, cançó provinent de Finlàndia, amb un ús formidable 
de les veus, sobretot en la primera part del tema. 

En resum, és una àmplia paleta sonora d’instruments acústics i ritme. El disc, si bé de factura exquisida, amb música 
de contrastos de dinàmica i instrumentació esplèndids, no arriba a fer justícia a tota l’energia del directe de la banda. Però 
bé, això sol passar en gairebé tots els grups que tenen un futur espaterrant. No?

TOMÀS FLETXA
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«ESTIMAT MIQUEL»
Falta no res per al desè aniversari de la 
mort de Miquel Martí i Pol, i Lluís Llach li 
ret homenatge en un llibre molt emotiu i 
directe –és evident la bona sintonia que 
hi havia entre tots dos artistes–, Estimat 
Miquel (Empúries). El llibre, que s’acom-
panya de dos CD amb les cançons que 
van compondre junts, ens apropa a una 
amistat d’anys i descriu com van acon-
seguir plasmar aquesta bona sintonia en 
diverses col·laboracions. 

Així, veiem que en Lluís, vergelità, sentia 
un profund afecte per Martí i Pol, i també 
com aquest el va inspirar en noves cre-
acions musicals i com en la seva relació 
sembla que no hi havia temes fugissers, 
tant si parlava de l’amor, de la malaltia o 
de la mort; tot un privilegi tenir-ho ara es-
crit i explicat perquè en puguem gaudir.

El material és en bona part provinent 
dels faxos que es van enviar tots dos autors durant anys, 
i va des de qüestions íntimes, que ja descobrireu, i molt 
quotidianes, fins a explicacions sobre el procés de creació 
d’Un pont de mar blava, Món Porrera, Ara mateix i Germa-
nies. 

Ens situa molt en el dia a dia de la intimitat de dos homes 
amb molta senzillesa, ens fa gaudir de la meravellosa humi-
litat de Martí i Pol, un home profund, savi i ric però amb un 

món interior molt complex, i ens fa sentir a 
l’interior d’aquesta rica convivència. Sem-
bla que la seva relació era planera i clara: 
podien mirar-se l’un a l’altre sense com-
plexos ni entrebancs, sense prejudicis; 
una relació desitjable i de veritable amistat. 

El Martí i Pol que s’hi dibuixa és un home 
molt coherent, però sembla que en Llach 
també té aquesta alta capacitat, malgrat 
que ell diu no estar a l’alçada del poeta 
rodenc. Déu n’hi do la qualitat de la rela-
ció!, i el llibre ens permet posar-nos de ple 
com a bons espectador i aprenents del 
procés vital de dues vides força interes-
sants. Emociona quan explica les lectures 
dels poemes d’en Miquel quan aquest ja 
estava en un estat molt avançat de la ma-
laltia: molta coherència de vida, de vides. 
Hi ha molt respecte per part d’en Lluís per 

un home que va ser sempre coherent amb les seves acti-
tuds, poc donat a perdre el propi esperit i la posició vital, i 
d’esquerres, que el van caracteritzar. 

Gràcies, Lluís, per donar-nos una mica més de Martí i 
Pol!

ANDREU PÉREZ I MINGORANCE

«CALENDARI DE FESTES AMB FOC»
He llegit el llibre de Manel Carrera Calen-
dari de festes amb foc. Feia temps que no 
em posava amb res tan agradable, ufanós 
i que es llegís amb tanta satisfacció, de-
lectança. L’he llegit i després m’he passat 
dies mirant-ne les meravelloses fotografies, 
el bon disseny gràfic de Xavier Miret, una 
feina molt ben feta. No és pas fàcil, la fei-
na d’en Carrera: fer un seguiment de totes 
les festes del foc dels Països Catalans. El 
Foc, amb majúscula, es fa imatge en el lli-
bre i la redacció fa paraula del Foc; és un 
treball curós i bonic, molt bonic de veure 
com l’autor desglossa totes les formes que 
ha pres el foc en la nostra cultura: flames, 
llum, fogueres de Sant Joan o de Sant An-
toni, fogons d’escudella de Sant Feliu de 
Codina, candeles de la Candelera, Vetlla 
Pasqual , Flama del Canigó, la Bóta d’Arenys, falles... Però 
s’ha deixat alguna cosa per fer aquest home? Poc es deu 
haver deixat, ho ha fet, al meu parer, molt bé i amb un 
disseny molt agradable. És un llibre per a tenir-lo a prop, 
gaudir-ne i fins i tot presumir-ne; sí, és un llibre per a pre-
sumir-ne com un bon llegat antropològic, cultural i de con-
servació. Ara que tota festa sembla que ha de ser exporta-

da, heus-ne ací un bon grapat per a no 
avorrir-se. Felicito l’autor i el dissenyador 
gràfic: quin bon gust que deixa aquest 
bon treball!

Manel Carrera ja ha fet altres treballs 
relacionats amb l’activitat festiva i tradicio-
nal, sempre amb exactitud i sense deixar 
res a l’atzar. El seu web festes.org és un 
treball, una mostra, excel·lent, que tots 
nosaltres, i la nostra cultura, li ha d’agra-
ir; no és fàcil fer aquesta tasca, i no crec 
que en aquest moment les institucions 
hi ajudin gaire; una bona feina i molt 
d’esforç personal és el que veig en un 
llibre, o calendari, tan bo.

Representa una feinada de les gros-
ses, un munt de viatges, ser en un lloc 
amb la càmera fotogràfica per crear la 

il·lusió visual al lector, per seduir-lo a fer el viatge. No en 
quedareu insatisfets, els de Verges, en veure la Processó, 
torxes i cargols, o també la ben trobada i de nova factoria 
estelada d’espelmes de la nit del 10 de setembre, preludi 
de la Diada i de la qual Carrera va ser un dels promotors/
inventors. No en quedareu insatisfets. L’enhorabona! Bona 
feina, Carrera!


