
La Rambla, un estat mental
Pau Riba, Oriol Tramvia, la Companyia Elèctrica Dharma i la jove Dácil obren el programa 
musical de ‘Ramblers’, el cicle que reivindica l’agitació cultural de la Barcelona dels 70

 Les batalletes de la Rambla no li 
són llunyanes a Dácil, cantant barce-
lonina de 32 anys. El seu pare acostu-
mava a anar a Zeleste, i ella es va co-
lar en les sessions de gravació de Visca 
la llibertat, de Sisa, en qualitat de bole-
taire. Excomponent de Psiconautes, 
ara dirigeix un projecte solista amb 
un primer disc, El cercle de l’amor, 
que surt avui a la venda i que proposa 
una enigmàtica cançó jazzística neo-
progressiva. Viu a prop de la Rambla, 
al Raval, i fa seus els valors dels com-
panys de cartell. «Sempre hi haurà 
contracultura», proclama. H

Sisa deia que la Rambla és avui com 
el passeig marítim de Lloret, però el 
seu magnetisme com a lloc especial, 
entre el fetitxe i l’aventura, segueix 
viu per a molts dels que la van agi-
tar fa més de tres dècades. «Baixar a 
la Rambla és una actitud davant la 
vida», sentencia Oriol Tramvia, un 
dels quatre artistes que aquest cap 
de setmana posaran l’accent musi-
cal en la programació de Ramblers, 
el cicle d’agitació cultural que ofe-
reix un total de 75 actuacions fins al 
dia 28 de març a l’escenari efímer de 
La Carpa.
 Ramblers reivindica l’esperit de la 
Barcelona de la segona meitat dels 
anys 70, quan el franquisme va dei-
xar pas a l’ebullició política i artís-
tica. «Era una època en què tot sem-
blava possible. Fèiem el que ens do-
nava la gana i les coses sortien bé», 
explica Joan Fortuny, de la Compa-
nyia Elèctrica Dharma. La Rambla 
era l’artèria vital d’una generació. 
«T’hi podies trobar tothom. Anaves 
baixant fins al carrer Ferran i aca-
baves a Zeleste. Era com un riu, un 
riu de comunicació», considera For-
tuny. Escenaris com ara el teatre Po-
liorama o els desapareguts Salón Di-
ana i Villarosa (l’actual Moog) for-
maven part d’aquest circuit avui 
delmat.

Repertori a mida
La Companyia Elèctrica Dharma 
obrirà avui (23.30 hores) el programa 
de concerts de Ramblers amb un reci-
tal singular, basat en el material dels 
seus tres primers discos. «Interpreta-
rem dues peces de Diumenge que no 
toquem des d’aquella època», anun-
cia Fortuny. Demà (21.00 hores) actu-

arà Pau Riba, amb el grup I Mil Simo-
nis, seguit d’un valor emergent, Dá-
cil (23.30 hores; repetirà el dia 17). 
Diumenge (20.00 hores) serà el torn 
d’Oriol Tramvia amb 60 Oriols, reci-
tal antològic en què comptarà amb 
cinc músics.
 Tramvia, que al segle XXI ha reac-
tivat la seva trajectòria amb dos dis-
cos, té a punt una nova obra, Obert per 
defunció. «Una reflexió plàcida i sere-
na d’un fet que és inevitable i que ja 
em veig venir», anuncia, fatalista. En 
els anys 80 i 90, l’autor del disc de cul-
te Bèstia! (1976) gairebé va desaparèi-
xer de la mirada pública, però ara es 
mostra molt actiu: ha treballat com 
a actor en la pel·lícula Bruc, amb Vin-
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cent Pérez i Santi Millán, i en una al-
tra cinta, El gran Vázquez, en la qual 
Santiago Segura es posa en la pell del 
dibuixant de La família Cebolleta. I 
dirigeix Les nits de la Cúpula, que evo-
ca, cada dimarts a La Carpa, el caba-
ret que va acollir Christa Leem i Pav-
lovsky.

“Baixaves fins a 
Ferran i acabaves a 
Zeleste. Era un riu de 
comunicació”, evoca 
Joan Fortuny (Dharma)

33 Pau Riba, en l’actuació que va fer al Sónar el mes de juny passat.
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Si la riquesa mental d’una societat 
depèn, entre altres factors, de la 
pluralitat i qualitat dels seus mit-
jans de comunicació, la nostra es-
tà una mica més en perill des del 
moment en què també perilla el 
futur de Ràdio Pica. L’emissora 
barcelonina, pionera de les ràdios 
lliures, celebra avui un concert a 
l’Espai Jove La Fontana, al barri de 
Gràcia, per recaptar fons que en 
garanteixin la subsistència, afec-
tada més que mai per la seva sem-
pre precària situació econòmica.
 La llista de participants és un 
fidel reflex de la sensibilitat de Rà-
dio Pica cap a la creació under-
ground de les tres últimes dèca-
des. Durant sis hores se succeiran 
artistes com Za!, Bèstia Ferida, Ac-
cidents Polipoètics, Mil Pesetas, Le 
Petit Ramon, Néboa i Usted Es Un 
Colectivo. Dues presències desta-
cables són les de Macromassa, cèl-
lula experimental creada per Víc-
tor Nubla i Juan Crek en els anys 
70 que reapareix després de 14 
anys de silenci; i el cineasta Jaume 
Balagueró, que en els 90 va condu-
ir en l’emissora un espai de cine 
gore anomenat Masacre en el parvu-
lario i que cantarà amb els rockers 
Sol Lagarto.

 L’adjectiu més comunament 
associat a Ràdio Pica sempre ha es-
tat el de «pirata». Parapetada en el 
96.6 de la FM i encara sense poder 
legalitzar la seva situació, l’emis-
sora s’autodefineix «independent 
i no comercial». Fa 29 anys que es-
tà en antena, i això la converteix 
en la ràdio alegal més antiga d’Es-
panya. Només va deixar d’emetre 
entre el 1987 i el 1991. En aquest 
període, i segons recorda el seu di-
rector Salvador Picarol, el llavors 
secretari de presidència de la Ge-
neralitat, Lluís Prenafeta, la va 
clausurar adduint que provocava 
«interferències amb l’aeroport de 
Barcelona».
 Avui les institucions ja no per-
segueixen Ràdio Pica, però encara 
no l’han legalitzat. La seva espasa 
de Dàmocles és una altra: no és fà-
cil garantir la viabilitat econòmi-
ca d’un mitjà de comunicació que 
renuncia a finançar-se mitjançant 
ingressos publicitaris. Per això, 
un cop més, demanen ajuda als de 
sempre: als artistes que han cres-
cut amb l’emissora i a la seva au-
diència. És una manera de cridar 
l’atenció (Ràdio Pica no només se-
gueix viva sinó que ja es pot escol-
tar des d’internet) i de reunir uns 
quants euros que els permetin ce-
lebrar el 30è aniversari. Serà l’1 de 
març del 2011. H

UNDERGROUND

Ràdio Pica 
organitza un 
concert per 
garantir-ne la 
supervivència
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La marató benèfica 
acollirà el retorn del 
grup Macromassa
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CANÇÓ

VerdCel homenatja 
Raimon a Luz de Gas

El grup valencià revisa 
composicions del 
cantautor a ‘Petjades’
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Els integrants de VerdCel, grup origi-
nari d’Alcoi encara que establert des 
de fa uns anys a Barcelona, són mem-
bres del Col·lectiu Ovidi Montllor, 
però en la seva nova aventura han di-
rigit la mirada cap a un altre cantau-
tor totèmic: Raimon. Li rendeixen 
homenatge en el seu nou disc, Petja-
des. VerdCel canta Raimon, que pre-
senten demà a Luz de Gas, en el marc 
del festival Barnasants.
 Petjades ofereix composicions 

pròpies inspirades en el cantautor 
de Xàtiva, així com adaptacions de 
peces com Jo vinc d’un silenci, Veles e 
vents, Treballaré el teu cos i Terra negra. 
Aquest material és sotmès a l’hete-
rodox registre del grup, una cançó 
autor experimental progressiva que 
va començar a esbossar en el seu pri-
mer disc, On està el lloc? (2004).
 El nou disc inclou un DVD amb 
un curtmetratge i dos documentals, 
a més d’un còmic que evoca el des-
cobriment de Raimon per part d’un 
nen. VerdCel el va estrenar el 4 de fe-
brer al Paranimf de la Universitat 
d’Alacant. H

VerdCel
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CANÇÓ

Perrozompopo mostra la 
seva veu «contestatària»

El nebot de Carlos 
Mejía Godoy presenta 
el seu tercer disc, ‘CPC’
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El cantautor Ramón Mejía, Per-
rozompopo, és hereu d’una sa-
ga noble de la música popular ni-
caragüenca, que inclou els seus 
oncles Luis Enrique i Carlos Me-
jía Godoy, i el seu avi, Carlos Me-
jía Fajardo. Perrozompopo mos-
tra el seu tercer disc, CPC (Can-
ciones populares contestatarias), 
diumenge a l’Auditori Barradas, 
de l’Hospitalet, dins de la progra-
mació de Barnasants.

 En aquest treball, Perrozompo-
po accentua la càrrega sociopolíti-
ca dels seus textos, si bé la proposta 
s’aparta de la cançó de formes tradici-
onals i absorbeix amb naturalitat in-
fluències del rock, el hip-hop i el reg-
gae. Mejía anomena «música urba-
na» aquesta proposta que s’alia amb 
els llenguatges sonors contempora-
nis per vestir textos que al·ludeixen 
a les dictadures llatinoamericanes, 
la corrupció, els desapareguts, la po-
bresa i altres mals tristament inspi-
radors. CPC s’ofereix en descàrrega 
gratuïta a través de la web oficial de 
l’artista, Perrozompopo.com. H

Perrozompopo
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