
Ho escrivia recentment al seu blog:

«Benvolgut poble català, escolteu la

vellesa. Que no us passi com a mi que

ara, en acabat de veure el documental

que regalen amb l’Enderrock sobre el

concert del 1991 al Palau Sant Jordi

me’n penedeixo de no haver-hi anat.

Segurament, aquell 14 de juny gloriós

estava fent l’espanyolet tot escoltant “La

Polla Records” o “Kortatu”. En Llach

era per a mi un “hippy” (us he de con-

fessar que un dia per fer-me el punqui

vaig trencar en bocinets el Verges 50 i

el vaig llençar a les escombraries.Ara em

tocarà pagar-ne força calers a una botiga

de 2a mà per ruc) i escoltava de rebot

alguna cosa en català. Recordo l’arriba-

da del 1r disc de Sopa de Cabra a casa,

l’emoció amb la que vam escoltar

bocabadats el “Terrabilly” dels Pets o el

“Tinc fam de tu”dels Lax’n’busto.Però

no era “guay”. Jo seguia flipant amb el

meu Nicaragua Rock i els meu “Negu

Gorriak”...ves! Ara us aconsello que no

caigueu en el parany de l’espanyolitat

com a medi (no necessàriament com a

contingut) i que gaudiu de la catalanitat

que ens envolta cos a cos».

En els anys transcorreguts des d’aque-

ll decisiu 1991, Carles Belda ha pro-

tagonitzat una evolució fulgurant: amb

el seu acordió diatònic s’ha convertit en

un dels músics més prestigiosos del

país, ha revolucionat l’escena del folk i

del pop català amb Pomada i El Belda

i el conjunt Badabadoc i ha propagat

una nova filosofia de la catalanitat fo-

namentada en l’autoestima i el desa-

complexament.

Com a músic ha assolit el grau de

maduresa i d’expressivitat suficient per

afrontar una obra com el Disc blanc

(2006, autoedició), impregnat d’aque-

lla bellesa profunda i atemporal que

només ostenten els clàssics. Com a

activista musical ha obert tants fronts

que costa seguir-li la pista: folk-pop

amb Pomada, electrònica aborigen amb

Ensaladilla So Insistent, rock genuïna-

ment català amb Mesclat, etc.

Amb un cervell sempre en ebullició, on

borbollen a l’ensems projectes musicals i

programes ideològics, la seua obra

enarbora com a principal virtut una

especial habilitat per vehicular senti-

mentalment tota la seua elaboració

intel·lectual –per convertir la ideologia

en sensibilitat i atacar-nos, doncs, per

dos flancs: la raó i l’emoció.

Ens veiem a Manresa on la Fira

Mediterrània està sent maltractada per

l’enèsim diluvi universal. Aquest

vespre hauria d’intervenir en el

macroespectacle dissenyat per Marcel

Casellas que haurà d’esperar oratges

més propicis. Hem passat junts part de

la nit anterior on ha estat punxant al

Vermell, juntament amb els Ba-

dabadocs Marc Serrats i Eric Herrera,

èxits prehistòrics del ye-ye català bar-

rejats amb himnes mod, incunables del

northern soul i tot allò que ells

engloben davall la denominació de

«Gresca Modernista Aborigen», un

concepte que, segons explica novament

al seu blog, «intenta reflectir una acti-

tud avantguardista ben arrelada i el

convenciment que la diversió és una

arma de destrucció massiva».

Ara ens trobem a una cafeteria tran-

quil·la on un bon cafè ens guareix de

la pluja i ens incita a la conversa.

Havent llegit la confessió dels pecats

juvenils al seu blog, la primera pregun-

ta és inevitable:

Com es fa acordionista un se-

guidor de Negu Gorriak?

Hi ha una casualitat tècnica. Vaig

anar un dia al mercadillo de Sabadell
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que es fa tots els diumenges a la

Plaça del Mercat i vaig veure un

acordió. Jo estava en un altre pla-

neta: tocava en un grup punk que

es deia Chanquete ha muerto; jo

era el mod del grup, tocava el baix

així, cap cot, vestit de negre... En

realitat venia del món del clàssic i

la primera finta la vaig fer cap

aquella banda, cap el rock’n’roll.

Però un dia vaig trobar això i ho

vaig comprar: un acordió Cid, de

València, empaquetat amb la marca

New Phono, del carrer Ample de

Barcelona. El meu avi, que havia

sigut músic aficionat i havia tocat

l’acordió cromàtic em va dir: «això

no funciona». Però jo me’l vaig

emportar a casa, el vaig començar a

tocar, en vaig treure la plantilla...Al

poc de temps estava tocant amb

Blat Segat.

Però vas aprendre a tocar-lo sol

o vas tenir algun mestre?

Primer no però després em vaig

apuntar al que va ser el primer curs

de l’Aula [de Música Tradicional i

Popular], amb Francesc Marimon.

Sempre t’has reivindicat com

alumne seu.

només vaig fer un tema instru-

mental... una solució elegant.

Amb Blat Segat entres en el

món del folk català que després

serà com el teu medi natural.

Blat Segat, però, tenia alguna

cosa diferent de la resta.

Jo diria que era un qüestió d’acti-

tud. Fèiem un ball més o menys

estàndard però ja provàvem al-

gunes coses: la primera cançó que

enregistràrem per a un disc del

Tradicionàrius és un ska amb un

raggamuffin al mig... Amb el temps

m’he adonat que des del principi ja

hi havia una voluntat d’actitud que

no si dir-te punk o sabadellenca...

Sabadellenca?

Sabadell és bastant àcid... I als ín-

dios ens fa molt àcids, perquè hi

som tan minoritaris... Mira l’Albert

Pla: d’on ha sortit allò? I un Pere

Quart? I l’Antoni Dalmases? Amb

Blat Segat eixíem a l’escenari amb

les samarretes del Sabadell amb una

X –de Malcom X– al darrere...

Volíeu ser una mica transgressors?

No sé si era una cosa que volíem o

que sorgia així. Jo, encara que

havia canviat el baix elèctric per

l’acordió, a l’escenari feia el ma-

teix: no podia de cop ser dòcil i

amable, l’actitud continuava sent la

mateixa. Ara seré una mica sal-

vatge: això d’Amades... era ama-

nerar un cosa que l’últim que és, és

amanerat; si això és contracultura!

Després de Blat Segat has estat

en moltes formacions però has

mantingut sempre una faceta

d’acordionista en solitari.

Això va amb l’instrument.Tots els

instruments ho poden ser, però

l’acordió és descaradament autò-

nom, ja des del naixement. El pri-

mer acordió és un estri que fa

acords –d’aquí el nom– per acom-

panyar una persona que canta.

Després quan se li afegeixen els

botons de la dreta és ja com dir

directament: passo de vosaltres.

Resulta curiós que una màquina

així, una mica rudimentària,

continue vigent després de l’in-

vent dels sintetitzadors i acon-

I en moltes coses...

Quins altres referents tens en el

món de l’acordió?

En maneres de fer, ho tinc clarís-

sim: els que són grans, per a mi,

són el Joseba Tapia i el Marimon.

M’interessen molt com a perso-

natges: com equilibren el ball, el

respecte a les persones, els con-

tinguts... Són artistes, però amb

allò de l’artista compromés de de-

bò. Llavors n’hi ha altres que m’a-

graden molt com a músics: el Ric-

cardo Tesi, la Sharon Shannon...

Inicialment compagines Blat Se-

gat amb la Txaranga Revoltosa.

Sí. La Txaranga era un intent de

fer tex-mex copiant Kojón Prieto y

los Huajolotes: així de clar.

A la Txaranga participaves poc a

nivell de composició...

Perquè tenia el conflicte lingüístic.

Com que sóc un convers –perquè

vinc d’una família castellanopar-

lant– sóc una mica com els ex-

fumadors. Amb la Txaranga m’ho

he passat molt bé i n’he aprés molt,

però tenia un problema. Així que

Ho explica ell mateix:

«Tot és actitud».
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seguesca, ella sola, fer ballar tota

una plaça –la Plaça del Rei de
Barcelona, per exemple– en ple-
na època de l’iPod.

És al·lucinant. Jo trobe que hi ha
dos elements importants en això
de la Plaça del Rei: d’una banda, la
feina –perquè hi ha gent que s’ha
trencat la cara per això– i d’altra, la
saturació. Hi ha gent saturada de
tanta electrònica i tanta història.
Cap on va, per exemple, el rock
anglosaxó? Està fent el mateix que
es feia fa quaranta anys...

Fa molt temps que fas actuacions
tot sol però has trigat molt en
treure’n un disc. Fins l’aparició
del Disc blanc –diguem-li així–
l’any 2006, no t’havies animat...

Pensant-ho bé hi ha un volum
zero: la cinta de k7 que vam treure
amb Pomada [Folklore Pomada,
autoeditat, 1998]. En aquell volum
es recollia la part de Pomada més
instrumental, que va ser la de la
primera etapa i que, després, vo-
líem abocar d’alguna manera però
en l’estadi en què estàvem, doncs
ja no tocava. Però allò són peces
poc vestides i tocades amb tota
cruesa, com el que després ha estat
el que he anat enregistrant sol. Per
mantenir aquest punt d’autonomia
que et dóna l’acordió, i també una
mica per fer-te un repte com a
músic, a més de la vessant pública,
col·lectiva, has de cultivar també
una mica el teu domini més íntim.

I això és el que representa el
Disc blanc...

Sí: és treure coses de dins, empa-
quetar-les i dir: mira al que li
estigui bé, que ho tingui. Després
em vaig inventar una història per
presentar-lo lligant-ho amb el te-
ma gastronòmic –[tocant en alguns

bars i restaurants una cançó per ca-

da plat d’un menú de degustació,

n.d.e.]–, més que res per vendre’l!
De tota manera hi ha una mica
de trampa, perquè en els altres
discos que he gravat sol també
estic jo només allà i encara que
siguin de temes ballables... molts
tenen una història personal a
dintre: la «Jota de Xàtiva», que em

va passar Josemi [Sánchez], la
canta la meua tieta, per exemple i
això està present quan ho toques.
Potser varia la proporció en què
t’expresses cap enfora o cap en-
dins, però al final hi ha un home
sol amb una màquina: per poc
que vulguis sempre serà una mica
íntim i personal.

És cert, però diríem que el Disc

blanc és especialment íntim...
Se’t sent molt proper, molt nu.
I és una mica tristot.

Depriment, sí.

Jo no diria depriment. Malen-
coniós, més aviat. I seré.

El Disc blanc per mi és agafar i
despullar-te davant del mirall. És
aquell dia que dius: o quan estic en
boles, m’accepto i m’agrado o no
faré res a la vida. Encara no puc
aguantar-lo jo... Però l’he fet i sé
que tinc la meva foto en boles.Va
haver un moment molt important
per mi en la gravació: mai estava
content... que si el tempo, que si
no sé què. I vaig dir: prou. No pot
ser que estigues buscant eterna-
ment una cosa que et penses que
ets i en realitat no ho ets. En situa-
cions de tanta cruesa en les grava-
cions et pots transformar en
anorèxic. I l’edició és una arma
perillosíssima...

Aquest en té poca, d’edició...

Però en té. Mira no surt al disc,
però el va produir Joan Garriga.
No surt perquè vaig fer les fundes
abans que la gravació per obligar-
me a acabar-la –valen més cares les
fundes que el disc. Però no hi
havia manera de desencallar-lo:
escoltava un enregistrament i no
m’agradava, i un altre, i un altre.
Però la cosa és que no es tractava
d’una qüestió musical, sinó d’au-
torreconeixement, d’identitat, d’ac-
ceptació. I al final vaig pensar: els
actors que fan monòlegs porten
igualment director, vaig cridar al
Joan que va fer la producció i em
va donar criteri per seguir.

El següent disc que signes en so-
litari l’acabes de treure ara mateix
–Ball al diatònic 2– i està concebut

com un homenatge al Francesc
Marimon. Deu ser el primer disc
homenatge del folk català...

El Marimon és un tio que, encara
que ho sap, no suporta que li di-
guen que és important. I ho és
molt. Ell és el responsable, per
exemple, de que els acordionistes
siguem l’única colla de músics que
no estiguem barallats entre nos-
altres. I això és així perquè tenim
un patriarca. El seu disc Ball al

diatònic va ser un disc importantís-
sim perquè definia un model de
ball. Ell volia que el disc meu es
diguera El Belda a la Plaça del Rei o
alguna cosa així. Però no podia ser.
Sense Ball al diatònic jo ni siquiera

podria fer aquest ball, perquè m’he
tirat hores a casa escoltant-lo i
estudiant el seu mètode. I com jo,
molts.Això s’ha de dir en públic.

Em sap una mica greu no haver
nomenat al disc el Marcel Casellas
que va ser la mà dreta de Marimon
en la gravació del Ball al diatònic,
però mira, se m’ha escapat.

Heu improvisat la gravació i la
publicació del disc o estava
planificat?

No: estava tot premeditat. Superada
la fase de despullar-se davant del
mirall, ara tocava un directe. Del
Disc blanc si no hi ha de cada peça
deu preses, no n’hi ha cap... I deu
preses escoltades, revisades, reto-
cades... Així que ara ho havíem de
fer d’una tirada, en viu i sense
retocs. També hi ha edició, però.
Per no fer edició has de ser músic...

El disc l’edita la Plaça del Rei i
el tenen ells per vendre. S’hi re-
coneix la feina del Marimon, però
també la de la Plaça del Rei. Que
moltes voltes no som conscients
de la magnitud de la tragèdia! La
Plaça del Rei és el més autèntic
que hi ha: on, si no, vas a fer un
ball sol amb un acordió, i toques
un vals i tothom el balla encantat
de la vida... No dic que no hi hagi
més llocs, eh? Què n’hi ha molts
i molt importants. Però la Plaça
del Rei és molt especial.

Primer vas ser alumne del Mari-
mon i després ha estat, tu mateix,
mestre de molts acordionistes...
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Sí però ara he baixat molt el ritme.

Faig encara classes, però no de

forma regular.

Ha baixat el nombre de alumnes?

No, no. Hi ha molta gent que vol

aprendre a tocar l’acordió. A més,

està passant una cosa que en la

nostra època ja passava i que a mi

em sembla molt maca: el disseny

curricular ens el fèiem una mica

nosaltres. Primer estudiaves amb el

Marimon, després amb el Maza-

rico per aprendre això que feia

amb la mà esquerra, després una

mica de trikititxa amb el Tàpia...

Ara està passant més o menys el

mateix.

Fa uns anys es va produir un fe-

nomen que ho va canviar tot. Ho

conta el David Rossell, que tre-

ballava a Sibelius, aquí a Manresa.

Un dia li va venir un nano i li va

dir: jo vull un acordió d’aquests

com el que toca Dusminguet.

Aquí havia passat alguna cosa ja.

A l’institut hi havia el que tocava

la guitarra, altre el baix... i de

sobte n’hi havia un que tocava

això. No li diguessis diatònic, ni

Pirineus, ni res d’aquesta història:

aquest paio volia l’acordió de Dus-

minguet.

Els Dusminguet obrin un altre
front de batalla.

Sí. En aquest sentit hi ha hagut dos

fronts grossos: el de Dusminguet i

el de gent com Jordi Roura, Pere

Pau Jiménez, Maties Mazarico,

Artur Blasco, Marimon, etc.

La Trobada d’Acordionistes d’Ar-
séguel seria, per ella mateixa, un

tercer front.

Sí, tens raó.Arséguel ens ha permés

connectar amb el món tradicional

de l’acordió: amb les persones i

amb la forma de fer. Perquè, clar,

una cosa és el festival i altra el que

hi passa abans i després. Molts es-

tem esperant aquests moments,

que cali la pólvora...

La teua vida d’acordionista can-

via completament quan esclata

el fenomen Pomada. Quan co-

mençares amb l’Helena Casas

com un duo d’acordió i pan-

dereta, ningú no hauria dit que

anàveu a convertir-vos en para-

digma de la modernitat en el

folk...

Jo diria que hi ha un punt de casu-

alitat on conflueixen molts factors,

entre ells, i el més important, el

dels moviments polítics. Un movi-

ment d’ateneus, bars, casals, que es

va anar covant i que va quallar al

mateix temps que nosaltres.Allò va

ser el nostre medi. Que després

poguéssim acabar en una Festa

Major o que, per rebot d’un cert

buit en el rock català, poguéssim

treure el cap en un medi inespe-

rat... és altra cosa. Mira: vam fer

aquí a la Fira de Manresa fa sis o

set anys un concert d’aquells que

recordes després per l’ambient que

s’ha creat, pel rotllo que has tingut

amb el públic, perquè puja el pas-

tís. Un amic nostre, en acabar el

concert, ens va dir: aquí no hi

havia cinc-centes persones, hi ha-

via vint colles de vint-i-cinc, i a

totes, si fa no fa, les coneixíeu.Allò

era la suma de totes aquelles voltes

per casals i ateneus. No sé quants

grups catalans hauran fet en un

any les quatre illes o hauran actuat,

en el mateix any, cinc o sis vegades

a l’Alacantí. Nosaltres ho podíem

fer perquè no érem problemàtics

econòmicament –algun cop ha-

víem dit que nosaltres érem com

Helena Casas i Carles Belda: Pomada, a punt per revolucionar el folk català.

Actuació a l’Estudi, el local del Solc a Lluçà.
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uns Dusminguet de butxaca– i

fèiem el paper just per aquell
model de festa que s’estava recu-
perant, una mica en la línia del que
podria fer, per exemple, l’Orques-
tra Plateria: ara Amparito Roca,
ara una rumba... Érem portàtils i
encaixàvem amb el tarannà del
que es feia, per exemple, al Casal
Jaume I de Mutxamel...

L’origen de Pomada és també

deutor del moviment generat al

voltant de La Sépia Verda de

Sabadell...

La Sépia Verda és un caldo de cul-
tiu: allà l’excentricitat és la norma.
Això és un paradís de sabadellis-
me. El que nosaltres us servíem era
la part diguéssim «comercial» de la
Sépia Verda. Però allà s’han fet
coses ultraavantguardistes.

La percepció general de Pomada

canvia amb l’edició del disc 1 i

les maquinetes que hi introduei-

xen en la vostra música l’Oriol

Casas i el Xavier Batllés. Tots

aquests referents culturals que

apareixen al disc –del Doraimon

a Quico el Cèlio– entre cançó i

cançó o samplejats dins del te-

ma, estan escollits expressament?

Sí. Això venia dels discos de
Massilia Sound System. Era el
nostre univers, com si diguéssim:
sortia l’àvia de l’Helena cantant
la cançó «Maria Mercè», els
grups profunds de la Sépia Verda
–els Quimicefa que són l’avant-
guarda soterrània–... els nostres
referents.

Fins a quin punt l’Oriol i el

Xavier són co-responsables de

l’èxit mediàtic de Pomada?

Això ho explicava molt bé el
mateix Batllés: «jo el que faig es
servir el vostre menjar en un bon
plat». Tenint al paio de la Mirasol
fent els arranjaments, què més
vols? Jo diria que hi ha dos ele-
ments que jugaven a favor: d’una
banda el producte amb una pro-
ducció impecable i, d’altra, la base
social. És inexplicable, però de
sobte, amb els mitjans... es va obrir
el mar i vam poder passar.

També va ajudar molt la vostra

actitud desacomplexada.

És que l’actitud ho és tot. No-
saltres que ni afinem, ni estudiem,
ni assagem... què ens queda? L’ac-
titud.Helena venia de tocar rumba
amb gitanos de Gràcia i jo d’un
grup punk. I ara estàvem fent el
mateix: exactament el mateix. No-
més havíem canviat de mitjans.

L’actitud és imprescindible.
Què és el que més valores d’un
Roviretes? És el que he aprés de
Tàpia o Marimon: bona nit, estem
aquí per fer un ball; heu vingut a
fer un ball? Doncs, veniu aquí que
ens aclarirem. I a partir d’aquí ja
pots començar!

La popularitat del grup propicià

que us arribaren ofertes d’algu-

na discogràfica gran, però vàreu

preferíreu optar per l’autoedició.

I vam guanyar molts més calers...
Molta Pomada i molt de bombo
però al final vam vendre tres mil
discos a molt estirar. Què tindríem
si ens haguéssim quedat un deu
per cent de royalties? No res. Així
vam pagar el disc com uns senyors
i encara férem algun estalvi.

En algun moment us va so-

brepassar el fenomen mediàtic?

No. Home, et pots tornar imbècil.
Imagina’t, a la nostra lliga... Ja
entenc, ja, el que li passa al
Melendi i a tants altres. Si fots la
descompressió malament... és nor-
mal tornar-se boig.Vam optar per
mantenir els catxets més o menys
com abans. I ens feia molta il·lusió
que aquells que havien picat pedra
per portar-nos al seu ateneu o a la
seua festa popular, ara ens veiessin
per la tele... Està clar que pillàrem
el moment adient. El Miquel
Jurado va escriure que érem «la
gran esperanza blanca del rock ca-

talán». Hi va haver una voluntat de
que ocupàrem un espai que estava
començant a buidar-se. Però no,
no era el cas: no era el nostre paper.

Vosaltres plantàreu cara al feno-

men publicant una cinta de bar

de carretera –Folklore Pomada,

1998– i un segon disc fantasma

que deixeu penjat a la xarxa...

I escapant-nos com unes rates!!
Perquè primer som nosaltres... I a
nosaltres no ens van aquests mer-
cats. Mira: una persona que treba-
lla amb una dignitat envejable i
una qualitat excel·lent en aquests
mercats és el Joan Garriga. Ell sap
torejar aquests bous, jo no. A mi
em ve un tio d’aquests de les dis-
cogràfiques i se’m menja amb pa-
tates. En realitat, això que ens han
venut del mercat de les estrelles
del rock, és fals. Per què hi ha tants
grups que es pensen que han fra-
cassat en aquest país? Perquè
creuen que va així i és mentida.

Però és que hi ha hagut com

una mena de transvasament

d’expectatives d’un mercat a un

altre.

Sí! El rock ho ha empastifat tot.
L’actitud a l’hora de tocar i d’estu-
diar és com la del clàssic i en l’àm-
bit de l’estrellat és com la del rock.
Molts grups de música tradicional
en realitat són grups de música
clàssica... en actitud. Que pot estar
molt bé, però potser si les pro-
porcions canviessin una mica ens
aniria millor.

En un moment donat es co-

mença a parlar de la publicació

d’un segon disc –i fins i tot cir-

cula el nom del seu títol provi-

sional, 6temes–. Després, inespe-

radament, el pengeu a la xarxa i

anuncieu la interrupció tempo-

ral de les vostres actuacions...

Ara tocarà dir ja la veritat: estàvem
emprenyats com unes mones, l’He-
lena i jo. I allò s’havia d’editar.Hi va
haver un distanciament progressiu
–jo aleshores ja vivia fora– i opi-
nions contràries respecte al disc.
Així que un dia vaig trucar al noi
que ens duia la pàgina web i el dia
que començava la tardor el vam
penjar. La tipografia és la de la mà-
quina d’escriure de l’Ajuntament
de Zugarramurdi. L’Helena és va
emprenyar moltíssim perquè ho
vaig fer sense dir-li. Però és que
per tenir allà un disc mort, més
valia fer-ho així.

Això vostre es va solucionar,

però.
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Sí, sí.Ara hi ha una relació cordial.
Ella ens fa els dissenys; si té alguna
gravació, jo aparec per allà...

Si el Disc 1 era el clímax, CD

2.POM és l’anticlímax...

És un disc de tardor... Bé, el Disc 1

ja tenia dues cares: després d’un
buit llarg començava una part on
hi havia el poema del Jacquet, que
explica una cosa duríssima, el del

Casasses... Però és cert que el
segon és més fosc. Va sortir així.
Vam dir: ara a pèl.Vam deixar tota
la gravació en mans de l’Oriol i
anàvem a gravar per separat –veus?
Com els Beatles!– perquè va arri-
bar un punt que si no, no ens
enteníem. Hi ha una cançó on es
nota molt: a «Plou» les cues de les
veus són molt diferents; ens hi
estàvem barallant cantant.

Potser per això sona més autèn-

tic... Hi ha moments molt emo-

cionants com «La mort de cara»

que potser és la teua millor cançó...

És un plagi de «Un ramito de vio-
letas»! Un plagi inconscient, és
clar. L’ADN et traeix. El disc
respon a un estadi molt peculiar: és
una batalla campal amb la vida,
entre nosaltres...

Aleshores ja feia un temps que

treballàveu en el projecte pa-

ral·lel d’Ensaladilla So Insistent.

Ensaladilla neix d’una trucada de
telèfon de l’Oriol Roca, un dels
que treballava a la Fournier, que
havia sigut baixista de *Glissando.
Aleshores, Javi Zarco, que va ser
durant molt de temps representant
de Dusminguet, programava a la
sala Sidecar i s’hi havia començat a
donar aquella fal·lera amb el gar-
rotín: ho fèiem Pomada al final
dels concerts, ho estava tocant

també el Casellas, Panxito ja feia
temps que treballava el tema de la
corranda amb el Carolino... Doncs
bé, l’Oriol em diu: per què no fem
un sound system de garrotins al
Sidecar, aprofitant que hi progra-
ma el Zarco? En un hora ja ens hi
havíem posat a treballar.

I canvieu el sound system pel so

insistent...

Els sound system jamaicans s’es-
taven copiant sencers, estètica-
ment i lingüísticament... Això, si
es fa per plaer, passa, però cul-
turalment és una aberració: sig-
nifica ser el número cent en la
llista d’imitadors i ajudar l’OTAN
a colonitzar-nos. El nostre con-
cepte volia trencar amb això:
aprofitem el mecanisme, que està
molt bé –cantar sobre unes bases i
un ambient–, però que les estruc-
tures, les melodies i la manera de
fer siguin a la catalana. Això de

«so insistent» va ser una de les
grans troballes de l’Helena: en
comptes de traduir sound system

literalment busca unes paraules
que sonen igual i que, a més,
reflecteixen perfectament el loop

d’allò que anàvem a fer: l’efecte
de la repetició que es bàsic en el
concepte. Va ser una gamberrada
pensada per a un dia i encara
estem fent bolos.
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Actuació al Cafè

l’Infern, a Massalfassar.

Les bases electròniques les acom-

panyeu amb bases aborígens com

la ximbomba...

És que aqueixa mena de con-
vivència és indispensable. També
hi ha el rock i la psiquedèlia de
l’Ona Laietana.

A què creus que es deu aquest

boom amb la cançó improvisada

que es dóna entre molta gent

jove, part de la qual hi ha entrat

a través de projectes com el

d’Ensaladilla?

Jo crec que en part es deu a aque-
lla saturació que comentàvem
abans. La gent està fins als nassos
d’mp3, –ara em passaré– d’iCats
FMs, etc., i arriba i veu a dos paios
fotent-se de la cambrera i dema-
nant el cafè amb rimades... doncs
al·lucina. Jo dic que la gent ha tro-
bat una arma. Les trinxades que
pots fer són estratosfèriques. L’altre
dia l’Ayats a l’Auditori de Bar-



celona, on es va fer una jornada
sobre improvisació, parlava d’in-
tel·ligència social. Hi estic total-
ment d’acord.

Amb Ensaladilla heu convertit

els gèneres improvisats en re-

cursos musicals...

Sí. Nosaltres ens movem en això
que la Catalina Canyelles ha ano-
menat transglosadors: el glosador
que no és d’una tradició concreta.
Jo vinc de Sabadell... que haig de
fotre? En Ensaladilla anem provant
diversos estils: cançó de ximbom-
ba, garrotins, nyacres, el tio Caliu...

I heu estat fonamentals a l’hora

de convertir-los en gèneres

«moderns». És molt significatiu
que gent que ve d’àmbits molt
llunyans, com els defensors de la
informàtica de codi lliure, us
hagen anat a buscar perquè el
cant improvisat representa un
cultura democràtica on la infor-
mació circula lliurement...

En això ha estat bàsic el paper
jugat pel FONA, el festival de
música electrònica aborigen que
organitzem des de fa uns anys a
Sant Pere de Ribes.

Tu n’has estat un dels fun-
dadors...

Sí i el nom és marca de la casa per
fotre’ns del Sónar amb una paraula
que remet als nostres històrics fo-
ners. Se’ns va ocórrer al Senglar
Rock veient els Gadegang. I va ser
providencial la idea de fer-ho al
Ger de Sant Pere de Ribes. Allà
s’han produït simbiosis molt inte-
ressants: dels Ovidi Twins a disc-

jockeys fent drum’n’bass salvatges.
És una excusa per trobar-nos la
gent que fa música electrònica o
experimental aborígen: això és
una condició imprescindible, ha de
tenir pressa de terra.

Altra iniciativa per fer música
amb pressa de terra, rock en
aquest cas, ha estat la de Mesclat.
Com veus la teua trajectòria amb
ells ara que ja no hi ets?

Estem en guerra i Mesclat era un
front més. Un front, també t’ho
dic, que inicialment havia de ser

una altra cosa. Més tavernera. Però
quan ajuntes sis o set gallets a un
corral les coses van on van i no on
tu pensaves que havien d’anar en
un principi. Per mi té una cosa
bona: situa, en segona divisió na-
cional del rock, un producte amb
una imatge i una estètica que fa
una mica l’efecte de normalitzar.
Que uns adolescents s’emborratxin
i lliguin la primera nit sentint el
flabiol del Pep Toni Rúbio... sem-
pre farà que la seua vida sigui dife-
rent. Amb això ja n’hi havia prou
motiu per a que el grup existís.

Va nàixer com un divertiment o
és fruit d’un, diguem-ne, pro-
grama ideològic?

No era un pur divertiment. Hi
havia més objectius. El que passa
és que la logística del grup ha estat
molt complicada per poder apro-
fundir-hi.

I d’un projecte complex i ambi-
ciós, passes a un altre nivell, més
d’anar per casa, amb El Belda i
el conjunt Badabadoc que, fi-
nalment, té més calat del que
semblava en un principi...
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En el sentit de la festa i del movi-
ment polític és una conseqüència
de Pomada. Diríem que Pomada
tenia una part poètica que se l’ha
quedada Conxita i una part festiva
que me l’he quedada jo. I, clar, jo
em moc en el mateix medi que es
movia Pomada, si fa no fa. Un
medi que ha canviat: la xarxa d’a-
teneus i bars ha anat complemen-
tant-se, ha evolucionat. Però sí: era
una història en principi per fer
festa... i per posar-me psicòpata
total amb l’imaginari col·lectiu
català.

Per què amb ska?

L’ska és un ritme transversal. El
nombre de grups especialitzats en
ritmes caribenys als Països Cata-
lans és brutal. I no paren de sortir-
ne! Des de l’ska-rock dolçainer, al
ska-jazz passant per grups ultra-
ortodoxos de reggae en anglés, en
català... Jo trobo que són ritmes
molt nostrats ja. Amb el Marc
Serrats i l’Eric Herrera –a Lo
Pardal Roquer el vam convocar
més tard– volia fer ball i ens va
semblar que els ritmes caribenys li
esqueien bé.Tens un mínim marge
de maniobra amb quatre o cinc
patrons, sense haver de fer una
orquestra de ball, diguéssim. Jo vo-
lia agafar la fórmula de la patxan-
ga, centrada en l’imaginari català, i
sempre sobre ritmes ballables. Per

tenir una mica de línia aquests
ritmes caribenys ens van venir
molt bé.

La matèria primera sobre la qual

treballeu té sempre com una mi-

ca de caspa...

Hem buscat el curtcircuit... vos-
altres d’això en dieu coent, oi?,
que és més expressiu. Sí hem aga-
fat material sovint una mica coent
però és que... s’ha de fer! Ens cou
perquè és català... En una festa tu
poses «La xica ye ye» o Alaska y los
Pegamoides i ballaran tots, però
posaràs Sau o posaràs Núria Feliu
i més d’un saltarà. Aquí hi ha un
problema: un problema psicolò-
gic. Doncs ja està. Nosaltres l’hem
superat.

És la manca de prejudicis que
teníeu a Pomada portada a
l’extrem.

Tocar «Boig per tu». No ho hagués
fet si no visqués al País Basc. La
terra es veu des de la lluna. És una
qüestió d’evolució política i de
que el medi en el qual et mous
també evoluciona. Pomada, si ha-
guéssim sortit cinc anys abans ens
haguéssim menjat els mocs ben
menjats... I amb això igual. Ara hi
ha un estat polític i psicològic d’una
certa tendència a l’autoestima.

Ara que es parla de la rendibili-
tat de la cultura, de la indústria

cultural i tots aquests conceptes
de moda, vosaltres decidiu no
vendre els discos sinó oferir-los
a bescanvi...

És que no podem vendre’ls per-
què treballem amb material d’altra
gent! Com vaig a vendre jo una
cançó d’en Raimon? El sistema
d’intercanvi em permet difondre
el que faig i a més facilita les rela-
cions humanes. Mira aquesta so-
brassada [l’ha treu d’una butxaca de

la caçadora] me l’ha portat un tio a
qui li vaig regalar el disc: això val
molt més que els diners. Es desac-
tiva el caler que és un exercici sa.
No canvia res, però fer-ho durant
uns minuts et dóna una molt bona
perspectiva d’on som.

Heu optat pel format de senzill
en comptes del CD de llarga
durada...

La llarga durada és una ruïna artís-
tica. Venint de la Cançó on hem
anat a petar? Al mp3. Els discos
conceptuals són dels anys seixanta.
Això és un altre estadi. I la gent
està fent reculls de cançons com a
pretesos discos conceptuals; i hi ha
gent que se’n surt i hi ha gent que
no i aleshores és una pallissa. El
disc de Pomada, fins a mi em costa
de sentir-lo sencer: allò va ser un
abocador –en el millor sentit de la
paraula. Fer un disc ara és una
ruïna i una cremada humana... per
vendre’n quants? Si fem un senzill,
s’hi reflecteix més el tarannà del
grup i, a més, per gravar-lo no hi
ha cap problema: ho pots fer en un
cap de setmana.

El nou projecte que us porteu
entre mans sobre l’obra de Fran-
cesc Pujols, en canvi, segueix la
línia dels discos conceptuals.

Sí, perquè ho porta la mateixa
naturalesa del projecte. Nosaltres
som lectors del Francesc Pujols
per la mateixa raó que escoltem la
Núria Feliu. No sabem qui som!
La catalanitat és molt desesperant.
Quan et poses a gratar hi ha
aquell agredolç... El goig de des-
cobrir coses i la frustració d’haver
trigat tant en descobrir-les. Doncs
bé: hi ha un concepte del Francesc
Pujols que ens agrada molt que és
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l’escala de la vida; depenent del
grau de separació entre matèria i
esperit hi ha cinc escalons: el ve-
getal, el protozooic, l’animal,
l’humà i l’angèlic. I això ho volem
explicar. El projecte enganxa amb
la idea inicial dels Badabadoc que
era tocar cançons populars cata-
lanes sobre ritmes caribenys i amb
cobla. Això de la cobla va desa-
parèixer quan vam decidir que no
era una gamberrada per un dia
sinó un sistema per a viure. Ara,
per aquest projecte, recuperarem
la idea de la cobla. Els textos de
Pujols els seleccionarà el Joan
Cuscó –graller i filòsof: perfecte– i
hi haurà una mena de preludi sim-
fònic que ha escrit Lo Pardal –que
aquí on el veus, ve del món de la

cobla–. La ideologia bàsica és,
doncs, Pujols amb cobla, ritmes
caribenys... i estètica wagneriana.
Wagner és un ingredient essencial
perquè la relació de Catalunya amb
Wagner és molt forta: és el primer
lloc del món, per exemple, on es va
fer una representació seua després
de mort. En fi: volíem empastifar
tot això i veurem que surt.

Com pots gestionar tota aques-

ta activitat vivint a Zugarra-

murdi?

Cansa. El tros del mig és molt llarg.
D’una banda, el distanciament m’ha
vingut molt bé per a desacomple-
xar-me i veure les coses d’altra ma-
nera. Però, des del punt de vista
pràctic, té molts inconvenients.

Estàs fent coses també a

Euskadi...

De mica en mica, sí. Ara he
col·laborat amb Trikizio en el disc
Eusk-cat, fent algunes traduccions
i cantant algun tema. També he
treballat amb Javi Pez en la banda
sonora de la comèdia Aupa

Etxebeste! (2005). Hi ha un pro-
jecte que es diu Herrikojak que
va ser un encàrrec de l’associació
de la trikititxa per fer una cosa
amb les noves tecnologies i l’a-
cordió. És revisar música de
l’imaginari col·lectiu basc amb
elegància punk. Ho pots trobar al
myspace: és la primera vegada que
hi faig alguna cosa! En fi: anar
fent.
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Carles Belda 

i el conjunt

Badabadoc, actuant 

a Massalfassar.



CORREFOLK

«Els caçadors (ball de bastons 

de Canyet)», Tradicionàrius ‘96,

1996,Tram

BLAT SEGAT

«La barraqueta d’Argelès»,

Tradicionàrius ‘97, 1997,Tram

«Amb molt de gust»,

Tradicionàrius ‘98, 1998,Tram

LA TXARANGA REVOLTOSA

Grandes Éxitos, 1996, maqueta

Pórtense mal...pa que lo pasen
bien, 1998, Illa Records

Tex-mex festiu i desinhibit que de

vegades s’acosta a la dicció entra-

nyable de Flaco Jiménez i d’altres

es conforma amb un aplicat mi-

metisme de Kojón Prieto y los

Huajolotes. L’acordió de Belda hi

encaixa com un guant.

POMADA

El disc 1, 2000, autoedició

Un dels discos més importants del

folk català de tots els temps. Belda

i Helena, amb la complicitat d’O-

riol Casas i Xavier Batllés, trans-

porten alguns rudiments de la tra-

dició musical catalana a territoris

pròxims al pop, amb un so efer-

vencest, una manca de complexos

encomanadissa i una memorable

col·lecció de cançons, alguna de

les quals assoleixen la categoria

d’indiscutibles hits del gènere: «En

Pere Gallerí», «La rumba», «Maria

Mercè»…

El disquet de pomada, 2001,

Gaztelupeko Hotsak 

S’hi acrediten quatre cançons però

en realitat n’hi ha cinc.Tres proce-

dents d’El disc 1 –«Maria Mercè»,

«La rumba» i «En Pere Gallerí»– i

dos d’inèdites: «Les coples del Pei-

rot» –amb textos de nova creació

que conviden a fer la revolució des

del llit–  i un sensacional «El gar-

rotín» amb les cobles recitades per

Enric Casasses i intervencions can-

tades d’en Titot. S’encartava amb el

número 4 de la revista Folc.

Folklore Pomada, 1998 [2004],

Discs Calamar S.A.

Cinta de k7 concebuda amb es-

tètica de bar de carretera i acre-

ditada a l’interior com «Grup de

Danses de Pomada. Folklore Va-

lencià». Es tracta de material

escrit anteriorment al boom d’el

disc 1: pandereta i acordió a pèl,

variacions sobre temes populars

–«Els fadrins de Sant Boi»–, grans

cançons –«Font de la Figuera»,

«Palo amb sifó»– i una atmosfera

sonora molt propera als discos de

trikititxa. Amb poc més Kepa

Junkera fa un supervendes.

CD 2.POM, 2004, en línia

[www.pomada.org]

L’aproximació al pop queda com-

pletament enllestida amb aquest

treball presumptament incomplet

que conté alguna de les seues mil-

lors cançons –«La mort de cara»–.

Lletres reflexives i desolades,

músiques que han perdut tot rastre

d’efervescència i una malaltissa,

irresistible bellesa amarant-ho tot.
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CANÇONS INÈDITES INCLOSES

EN RECOPILATORIS

«La vida és bella», Cultura de

resistència, 2002, Centre de

Documentació Arran

«La Rambla», Premis Enderrock,

2002, Enderrock

«Veïna», Per Palestina, 2003,

Propaganda pel fet

«Que tinguem sort», Si véns amb

mi. Homenatge a Lluís Llach, 2007,

Picap

ENSALADILLA SO

INSISTENT

Ximbomba vallesana, 2003,

autoedició

Onze minuts de cançó de xim-

bomba, amb cobles del poeta sa-

badellenc Xavier Grimau, muntada

sobre bases electròniques que creen

una hipnòtica atmosfera trance. Un

xoc de civilitzacions resolt amb

parsimoniosa elegància: llàstima

que no s’hi hagen prodigat més.

«N.Y.Acres», Fona, 2007

MESCLAT

Mesclat, 2002, Discmedi

El debut discogràfic d’aquesta

superbanda de rock català supera

amb escreix els vaticinis més opti-

mistes: la fórmula orgànica que

proposen es materialitza en un gra-

pat de versions insuperables –«Au,

jovent», «Torna, Serrallonga», «Que

volen aquesta gent?»...– i alguns

temes propis d’alta volada –«Com

goses?»–. Belda hi aporta rauxa i

criteri.

Manilla, 2004, Discmedi

La proposta es depura, els ingredi-

ents s’integren amb major natura-

litat i la màquina instrumental ren-

deix sense permetre’s un respir.

Belda coescriu amb Titot un dels

millors temes del disc, «Fel».

Cròniques Colonials, 2007,

Discmedi

Belda decideix abandonar Mesclat

en plena producció del tercer disc,

el més ferotge i reeixit de la for-

mació. Tanmateix, no s’està d’a-

portar-hi una contundent musi-

cació d’«El drac de Sant Llorenç

del Munt», un poema de Miquel

Desclot.

CARLES BELDA 

I EL CONJUNT BADABADOC

«L’Empordà» / «La Vall del Riu

Vermell», 2006, autoedició

«Boig per tu» / «La catximba 

(els rostolls d’Angelina)», 2007,

autoedició

«Aquesta nit» / «Al vent», 2008,

autoedició

«Rosó» / «Plou», 2008,

autoedició

Col·lecció de quatre CD senzills

amb una mena d’«èxits en català

d’ahir i d’avui» passats per un tamís

jamaicà i interpretats amb una

exemplar manca de prejudicis.

Belda troba en Marc Serrats, Eric

Herrera i Lo Pardal Roquer els

còmplices perfectes per dur enda-
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vant una dèria que li voltava pel
cap des de feia molts anys. No és
estrany, doncs, que en poc de
temps s’hagen convertit, amb tota
justícia, en els reis indiscutibles de

la gresca aborigen.

«Gavina voladora», 10 anys i
moltes cançons de la taverna
Atzucac, 2008,Taverna Atzucac 

CARLES BELDA

«Bruno», amb Josep M. Mayol,

L’acordió. Un món de sons, 2001,

TVC Disc.

Disc blanc, 2006, autoedició

Pocs discos ha propiciat la música

folk catalana tan autèntics i sincers

com aquest: Carles Belda sol, amb

el seu acordió, i coses ben íntimes

per explicar. El resultat: un treball

espartà, exquisit i corprenedor. Ho

déiem en aquestes pàgines fa un

parell d’anys i ens hi ratifiquem de

totes totes: qui n’espere una ex-

hibició de perícia instrumental, de

virtuosisme interpretatiu o d’os-

tentació compositiva, s’ha equivo-

cat de disc. Aquí només trobarà

una virginitat primigènia en l’acti-

tud, unes melodies delicioses in-

terpretades sense estridències ni

afectacions i un punyent frec a frec

amb un músic despullat que se’ns

ofereix en estat pur.

50 partitures per a acordió

diatònic, 2007, Departament 

de Cultura i Mitjans de

Comunicació (Generalitat 

de Catalunya)

Ball al diatònic 2, 2008, autoedició

Si el Disc blanc representava la seua

faceta «privada» com a compositor

i acordionista, aquest representa la

seua vessant pública: la de músic

animador de balls populars.Conce-

but com un homenatge al seminal

treball de La Portàtil F.M., Ball al

diatònic (1994,Tralla Records) –del

qual es manlleva el títol i s’estrafà la

portada–, recull un enregistrament

en directe realitzat el 8 de juny del

2007 a la Plaça del Rei de Barcelona.

COL·LABORACIONS
(SELECCIÓ):
Cheb Balowski, Bartzeloona, 2001,

Propaganda pel fet;Radio Raheem,

La casa del Putxineli, 2002, Lupara

Records; Rah-mon Roma i Sope-

tes, Som molta colla, 2002, Discmedi;

Xerramequ Tiquis Miquis, Xerrame-

qu Tiquis Miquis, 2003, K Indústria

Cultural; Batzak, La nostra pròpia for-

ça, 2003, Propaganda pel fet; Fran-

cesc Ribera, Titot, Guillem de Ber-

guedà.Obra Completa Musicada, 2003,

Discmedi;Miqui Puig,Casualidades,

2004, Naïf; Obrint Pas, La flama,

2004, Propaganda pel fet; Cap on

Nam, Illa d’Utopia, 2004, Blau; Mi-

quel Gil, Katà, 2004, Galileo MC;

Marcel Casellas i la Principal de la

Nit, L’envelat violeta, 2004, Discme-

di; Obrint Pas, En moviment!, 2005,

Propaganda pel fet; Dúmbala Cana-

lla, Dúmbala Canalla, 2005, Galileo

MC; Conxita, Amb lletra petita,

2006, Gaztelupeko Hotsak; Xerra-

mequ Tiquis Miquis, Obrador, 2006,

Propaganda pel fet; Orxata Sound

System, 1.0, 2007, autoedició; Sol i

serena, Grapat de ruda, 2007, auto-

edició; Música Nostra, +d26, 2007,

Blau; Trikizio, Euscat, 2008, Baga

Biga; DD.AA., Musiquetes per a la

Bressola, 2008, Propaganda pel fet
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