
Entrevista amb la Mireia Mena,
la Lurdes Rimalló i la Gemma Pla.

Hem quedat a la plaça de Vic. És el
primer dia del Mercat de Música Viva
i elles hi actuen al vespre. Buscant un
lloc tranquil per fer l’entrevista, deci-
dim anar al Casino, que és on elles
canten més tard. Ens instal·lem en un
racó d’una sala prop del bar.Allà, asse-
guts a les butaques, començo les pre-
guntes.A prop nostre, uns avis juguen
a cartes. És una barreja interessant:
l’encant d’un local que fa olor d’histò-
ria, de cafès i «carajillos», de soroll de
cops de mà a la timba dels iaios…,
amb l’energia que desprenen aquestes
noies. Tanta, que qualsevol excusa els
és bona per arrencar a cantar, allà al
mig. No sé mai on em duran les entre-
vistes.Aquesta es presenta molt anima-
da.Vés a saber com acabarem…

Per ser original, començaré pre-
guntant-vos: per què De Calaix?
És que era «de calaix» que us
havíeu de dir així? O té a veure
amb un poema de Pere Quart
que poseu al disc?

DE CALAIX: No, el poema el vam

trobar després. Vam fer una pluja

d’idees i aquest nom ens va agra-

dar. Sona bé, té molts significats i

és força suggerent: el calaix, un lloc

on s’hi guarden coses… També hi

ha la frase feta, però… ara no sa-

bem si posar-nos-hi fortes o no.

De vegades, hi juguem… i can-

tem: «De Caaaaalaix…»1.

I com neix el grup? Us conei-
xíeu de fa temps, o cadascuna
ve d’una trajectòria diferent?

LR: Amb la Gemma ens conei-

xíem perquè som de l’Empordà.

Anàvem a la mateixa escola de

música i un dia em va aconsellar

que anés a un FESCAT, quan en-

cara es feia a Vilanova. Hi vaig

al·lucinar molt, quina sort que

m’ho recomanés! I ella va comen-

çar a dir: «Hauríem de fer un grup

de veu…», però ens faltava algú.

Van anar passant els anys…, i la

Mireia de Granollers va anar a

parar a Figueres i…

MM: …i vaig apuntar-me a l’Aula

de Música Tradicional. I allà ja hi

havia la Gemma, de mestra. Amb

la Lurdes ens vèiem, però no ha-

víem parlat mai.

LR: Un dia ve la Gemma i em

diu: «Ja tinc una persona per al

grup!» I va ser proposar-li i…, bé,

ens vam trobar les tres.

Teníeu clar que volíeu ser tres?
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DE CALAIX

Quan la tramuntana canta pels descosits

August Garcia



DE CALAIX: No, el que sí sabíem
és que no volíem ser dues. Havíem
pensat ser fins a quatre…, però el
mínim havia de ser tres. De totes
maneres, el que costa és trobar
gent. Sí que hi ha gent que canta,
però d’altres gèneres: gospel,
jazz… Dintre del món tradicional
costa molt més. Vaja, en aquell
moment, no coneixíem ningú…
Segur que ara seria més fàcil.

Això va ser al 2001, no? O si-

gui, que ja teniu tres anyets…

DE CALAIX: Sí! Ara farem una festa
a la Selva de Mar, amb molts tallers
i altres coses…2 També hi haurà
escenari lliure després de sopar…
Esperem que vingui molta gent i
que ens ho passem molt bé.

En aquests tres anys heu tingut

temps d’anar confegint un re-

pertori molt variat, oi? Tinc en-

tès que teniu molts espectacles-

diferents…

DE CALAIX: Sí. Vàrem començar
amb un repertori de Nadal, el que
ara en diem «Escudella de na-
dales». Allà hi posem, a més de
cançons de Nadal, dites, refranys,
cantarelles, poemes…, tot a l’en-
torn d’aquestes festes.

Després teniu «Empordà a calai-

xos», que recull peces que par-

len del vi, la gent i les llegendes

d’aquesta zona, i un altre que

anomeneu «Calaix de sastre». En

què consisteix aquest darrer?

DE CALAIX: «Calaix de sastre» és
allà on hi fiquem de tot. És una
fórmula per cantar al carrer, en

una presentació d’un llibre, en una
entrega de premis, en una fira…
Ens agrada molt cantar al carrer
també, estar properes a la gent.

I us adapteu al tipus d’auditori i

esdeveniment que us trobeu,

no? 

DE CALAIX: Mira, el primer reper-
tori sí que va ser el de Nadal, però,
abans, ens vam estrenar amb un re-
pertori de castanyes, diguéssim, de
tardor. Ens havien cridat per anar a
Viladrau a la Fira de la Castanya.
Vam cantar de tot, però n’hi va
haver unes quantes que ens les
vam preparar sobre castanyes…
«Vora el foc hi ha la mainada que
castanyes fa torrar…» [es posen a
cantar].

I aquest espectacle que anome-

neu «De boca en boca», és el

darrer?

DE CALAIX: Sí. Ens preguntàvem:
què farem ara? un tema de dones?
de romanços? de ball…? I com
que ens trobàvem amb que als con-
certs molta gent venia i ens deia:
«Jo sé una cançó», i nosaltres els
responíem: «Doncs mira, un dia el
vindrem a veure i el gravarem». I,
sense adonar-nos-en, vam comen-
çar a tenir força material: cançons,
refranys, historietes, cantarelles…,
cultureta popular, vaja… I vam
dir: «Però si estaria molt bé cantar
el que hem après!» I això serà la
base del nostre proper treball.

Aquest plantejament, el de re-

collir peces antigues i posar-les

en solfa avui dia, ja era l’inicial? 

DE CALAIX: En un principi no
pensàvem recollir cançons com a
treball de recerca, això va venir
més tard, per allò de la gent que
volia ensenyar-nos cançons. Tam-
poc teníem clar com havia de ser
el nostre so, que ara ja té un cert
segell. Sabíem més o menys què
no volíem…

I què no volíeu? 

DE CALAIX: Que no s’entengués la
lletra del que cantàvem, que les
veus tinguessin aquell to tan lí-
ric… Volíem aquest tipus de so
que té la gent quan canta, amb
aquell timbre, de vegades una mica
nasal, aquell deix que no és de
coral.

De totes maneres, les vostres

veus estan molt cuidades, sonen

impecables. D’entrada empasten

moltíssim…, costa molt de dis-

tingir les unes de les altres. No

ho dic com a crítica, sinó tot al

contrari, eh?

DE CALAIX: Home, això ho hem
anat guanyant amb el temps…

Perquè… us vau plantejar que

cadascuna de vosaltres hi fes un

paper diferent en funció de la

seva veu?

DE CALAIX: No, al contrari, no hi
ha funcions. No sabem si algun dia
ho canviarem, però d’entrada totes
fem veus agudes i veus greus, no hi
ha una veu principal. El que passa
és que, de vegades, una de nosaltres
diu: «No m’hi trobo còmoda fent
això». I ja ho fa una altra que hi té
més facilitat.
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matí, vespre i nit...

som amb tu



Dieu que feu «nova polifonia

tradicional catalana». Què és ai-

xò exactament?

DE CALAIX: «Tradicional catalana»
està clar, no? Que ens basem en
repertori tradicional del Països
Catalans… I «nova» vol dir que
estem obertes a tot. Les cançons
tradicionals, abans de ser-ho, segu-
rament havien canviat respecte a
versions més antigues. La tradició
es va fent. Les nostres cançons són
cançons d’abans, però que també
poden ser cantades ara.

Per això, encara que canteu can-

çons tradicionals hi afegiu lletres

noves?

DE CALAIX: Sí, vivim al present,
no? De vegades no podem evitar-
ho. Estem parlant d’una cançó i
diem: «Això, en el nostre entorn
actual, també passa, però d’una
altra manera perquè ha canviat.
I llavors hi hem de posar cullera-
da…, però això s’ha fet sempre!
No volem cantar imitant els se-
nyors del segle XIX. Volem imitar
timbres que ens agraden, però
amb una idea del segle XXI. I més
en un món on reps coses de tot
arreu, de tots els estils de música.
Un estil li agrada més a una de
nosaltres, un altre estil a una al-
tra… I tot a dintre!

La instrumentació que hi afegiu

respon a aquesta idea, a donar-li

un aire més «actual» sense que la

veu hi perdi el protagonisme?

DE CALAIX: Sí, hi ha molta cuineta:
l’ampolla, el rascador, les castanye-
tes… Fins i tot les bases pregrava-
des que de vegades afegim tenen
sempre una funció de percussió o
de baix.

El vostre directe respon al que hi

al disc o són propostes diferents?

DE CALAIX: Molts cops pregun-
tem a la gent que ha escoltat el
disc què els ha semblat l’especta-
cle, i normalment la gent queda
molt contenta. Fins i tot ens diu
que els ha agradat més que el CD.

M’imagino que la complicitat

que establiu amb el públic és

important…

DE CALAIX: És que ens ho passem
molt bé i això ajuda molt. Si tu
veus algú a l’escenari que està
rient, sincerament, que no fa co-
mèdia…, s’encomana.

La gent sap què ve a veure? O

hi ha qui se sorprèn?

DE CALAIX: Abans potser sí que
s’esperaven un concert coral…,
però com que hi ha aquesta màgia,
aquesta alegria…, després de la
sorpresa inicial s’hi apuntaven
igualment.

La cançó improvisada és un gè-

nere que treballeu força, oi?

DE CALAIX: Sempre hi és. Sigui el
repertori que sigui, sempre fem
improvisació. I és de debò, eh?
Normalment acabem amb això, és
la cirereta del pastís.

I aconseguiu que la gent es llan-

ci a improvisar?

DE CALAIX: De vegades sí. I enca-
ra que no s’hi llanci, la gent riu
molt. Alguns cops es fa un silenci
perquè ningú canta…, i a conti-
nuació riuen: «ha, ha, ha…», de la
vergonya que passen…; és molt
bo. Però vaja, sempre hi ha l’atrevit
del poble. Ens hem trobat gent
molt bona, eh? Una vegada ens
va sortir una tia que no hi havia
manera de parar-la [rialles]…
Quan passa això ens encanta!
L’espectacle s’allarga més o menys
en funció de si s’hi fa caliu. És una
peça que no se sap mai el que
durarà. Al disc, hi ha una petita
mostra d’una sessió que es va fer al
Cafè del Barri Vell de Figueres…,
i va durar més de dues hores!

Parlem del vostre disc, Pantone

1505.

DE CALAIX: D’entrada, deixar clar
que és un disc autoeditat, encara
que el vam gravar a Ariadna Re-
cords i va ser mesclat als Estudis
Kay.Teníem molt clar què volíem
fer i volíem controlar tot el procés.
No teníem ganes d’acceptar les
pressions d’una discogràfica per-
què sí. I vam dir, tant per tant, ens
ho fem nosaltres…, encara que
això fa que costi una mica més de
trobar el disc. De totes maneres, hi

ha punts de venda i al nostre web
(www.decalaix.com) el pots tro-
bar. També hi ha gent que, per
correu electrònic, ens l’ha dema-
nat i els l’hem enviat. Un altre
motiu per autoeditar-lo va ser la
caràtula. Vam veure que tothom
edita amb un format estàndard i
nosaltres la volíem diferent, de
cartró i amb una gometa per tan-
car-la…. Ja ni ens vam plantejar,
doncs, d’editar-ho d’una altra ma-
nera. Estem molt contentes que la
Mercè Galí, la dissenyadora del
CD, entengués de seguida la nostra
proposta i hi posés el mateix cari-
nyo que nosaltres. I una altra cosa
que cal dir és que el disc no seria
el que és sense en Marcel Caselles,
que és qui n’ha fet la producció
artística, a més de col·laborar-hi
directament a les percussions, al
costat d’en Josep Martí, en Pinyo. I
és que en Marcel sap molt bé el
que volem perquè ha estat amb
nosaltres des del començament i
ens ha ajudat molt.

I quin són els vostres propers

projectes? Un nou disc, potser?

DE CALAIX: Això encara no ho
sabem. Podem dir què hi haurà en
el proper espectacle, aquest que
anomenem «De boca en boca». El
disc serà un reflex de l’espectacle.
Nosaltres anem a l’inrevés de la
majoria de grups, que primer fan
el disc i després fan la gira per pro-
mocionar-lo. No, nosaltres primer
treballem el repertori, rodem l’es-
pectacle i després el gravem. Així,
el disc surt més fresc. En aquest
espectacle, a més, hi haurà bases
pregravades. Ens apuntem al carro
del «so insistent». És un experi-
ment, ens ho estem passant molt
bé. En aquestes bases hi ha molta
veu i molta percussió també. I
d’altres coses: una mandola, un
guitarró…, però mantenint sem-
pre el protagonisme de la veu.

He vist que en el vostre primer

disc, Pantone 1505, hi ha alguna

peça amb lletra del poeta em-

pordanès Carles Fages de Cli-

ment…

DE CALAIX: Sí, és que a l’Empordà
es va celebrar l’Any Fages. I això
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ens va motivar a descobrir-lo. I el
vam veure molt aplicable. Té uns

epigrames que sovint són quartetes

d’heptasíl·labs, són com corrandes.

I teniu intenció de seguir treba-

llant en aquesta línia, aprofitant

poetes empordanesos o d’altres

territoris catalans?

DE CALAIX: De moment, el que

estem fent és aprofitar alguns epi-

grames populars per a les rondes

d’improvisació que fem, acompa-

nyats d’una melodia que es diu

«Ses patacades», de Cadaqués.3 Re-

sulta que l’ajuntament de Figue-

res promou un concurs d’epigra-

mes eròtics per a la festa major.

Els epigrames guanyadors surten

escrits en els gots de plàstic que es

donen a les barres. I per al nou

repertori hem pensat això: estre-

nem tonada d’improvisació i, en

comptes d’agafar un sol poeta,

hem recollit alguns d’aquests epi-

grames eròtics i en deixem anar

uns quants… Per tant, continuem

treballant amb poetes catalans…,

però anònims!

I «Ses patacades», tenen una

melodia pròpia?

DE CALAIX: «Na na na… (es posen

a cantar-la)… ara va de bo, senyor

rector, ara va de bo, senyor rec-

tor…» [i van enfilant les diverses parts
mentre m’expliquen que fan els cantaires,
perquè… resulta que també es balla!].

I com es balla?

DE CALAIX: Si cal escenificar-ho,

ho escenifiquem!

[I, sense manies, s’aixequen al mig de

la sala i es posen a cantar i ballar «Ses

patacades». I jo maleeixo haver-me

deixat la càmera… Ho hauré d’anar a

veure a Cadaqués].

I així acabo aquesta entrevista.

Què més podríem fer, després d’un

sarau així? Abans de marxar, els de-

mano una darrera cosa, que em dedi-

quin el disc. Heus ací què em van

posar (i cantar amb música de «Ses

patacades»):

L’August ens fa una entrevista,

no li diem res de cert:

si ens vol seguir la pista

que vingui a escoltar un concert!

Ja ho veieu, no sé si us podeu fiar

massa del què m’han dit.Aneu-les a

veure en directe i sortireu de dubtes.

D’una cosa estic convençut: que si

en una entrevista ja treuen tanta

energia, dalt de l’escenari segur que

treuen foc.

Notes

1. Per als qui no ho hàgiu descobert

encara: escolteu el darrer tall del disc

Pantone 1505…, fins al final!

2. En el moment de fer l’entrevista

faltaven pocs dies. La festa va tenir lloc

el 9 d’octubre del 2004, i va ser un

èxit total!

3. Per cert, em diuen que no us per-

deu la festa de «Ses patacades» a

Cadaqués, el 20 de gener, per Sant

Sebastià. A més de sentir-les, les

podreu veure ballar
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