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Música
‘ESCAMPA LA BOIRA’
EDUARD INIESTA
TEMPS RECORD
CANTAUTOR I MESTRE DELS INSTRUMENTS DE
CORDA, EDUARD INIESTA OFEREIX 11 NOVES CAN-
ÇONS SOBRE EL DIA A DIA, PAUSADES I NOCTUR-
NES. LES PRESENTA DISSABTE AL BARNASANTS

‘LA LLUMINOSA’
ESPERIT!
BANKROBBER
MAU BOADA TORNA AMB EL SEU INSPIRAT PRO-
JECTE D’HOME ORQUESTRA SENSE LÍMITS ESTI-
LÍSTICS: DEL BLUES DEL DESERT A L’‘AFROBEAT’,
PASSANT PEL FUNK I EL FOLK PSICODÈLIC

La figura del buit és un dels grans discos del
2013 i Joan Pons continua presentant-lo en
directe, en aquest cas al Casino l’Aliança del
Poblenou. El concert, que serà l’últim que
farà abans del Primavera Sound, promet
sorpreses, com una formació ampliada amb
el guitarrista Jordi Matas.

EL PETIT DE CAL ERIL + DOFÍ MALALT
CASINO L’ALIANÇA DEL POBLENOU (BCN)
Divendres 7
21 h. 10-12 €

CONCERT
RECOMANAT

STEVEN MUNNAR & THE MIRACLE
BAND
La [2] (Barcelona)
20.30 h. 8-10 €

NO MORE LIES + ENCONO
Sidecar (Barcelona)
22 h. 8-10 €

UTE LEMPER
Palau de la Música (Barcelona)
21 h. 18-58 €

BARNASANTS: EDUARD INIESTA
L’Auditori (Barcelona)
21 h. 12 €

KELLEY STOLTZ
Heliogàbal (Barcelona)
22 h. 6 €

REFREE
Espai Rambleta (València)
22.30 h. 10 €

LA COLÒNIA
Nau B1 (Granollers)
19.30 h. 6-8 €

BARNASANTS: WAGNER PA &
BAZUKA MATRACA
Harlem Jazz Club (Barcelona)
19 h. 10 €

LÍNIA MAGINOT
Heliogàbal (Barcelona)
22 h. 5 €

BEADY EYE
Razzmatazz (Barcelona)
21.30 h. 29 €

LEFTIES SOUL CONNECTION
Marula Café (Barcelona)
22 h. 12-15 €
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ALTRES
CONCERTS

ALMA AFROBEAT ENSEMBLE
CICLE AFROJAMBOREE
JAMBOREE (PL. REIAL, 17. BCN)
Dissabte 8. 21 h. 10-12 €

CRISTINA PÉREZ DÍAZ

DE CHICAGO A LAGOS,
VIA BARCELONA
Alma Afrobeat Ensemble presenten en directe ‘Life no get
dublicate’, el segon treball del grup que lidera Aaron Feder

JORDI URPÍ

L’inici d’any ens ha
portat sucoses nove-
tats al voltant de la
música africana feta
des de Barcelona. I
en la majoria hi parti-

cipa Aaron Feder, un aborigen
de Chicago (Illinois) que ja fa
anys que es va instal·lar a casa
nostra i que aquest dissabte pu-
jarà a l’escenari de la sala Jam-
boree per presentar Life no get
dublicate (2014), el segon disc
de la formació que lidera des de
la guitarra elèctrica.

MÉS DE 10 ANYS DE VIDA
Alma Afrobeat Ensemble va
néixer l’any 2003. “Vam entrar
en la dinàmica de l’escena uni-
versitària de Chicago”, explica
Feder. “Vam incorporar vents
del programa de jazz de la Uni-
versitat d’Illinois i ens vam con-

vertir en un combo bàsicament
instrumental, però sovint con-
vidàvem rapers i també fèiem
improvisacions”, afegeix.

Al cap d’un temps, Feder va
instal·lar-se a Barcelona, on, des-
prés de diferents etapes i sense
perdre l’objectiu de retre home-
natge a la música del nigerià Fe-
la Kuti (1938-1997), ha consoli-
dat una formació de nou instru-
mentistes que barreja el vessant
més característic de l’afrobeat (a
partir de versions de clàssics afri-
cans o de composicions pròpies)
amb la força del senegalès Baba
Gaye, cantant, rapsode i ballarí
de gran presència escènica. “A
Barcelona hi ha una gran quanti-
tat de músics molt bons, de tot el
món, però especialment de
l’Àfrica, encara que no sigui una
escena gaire coneguda i ensope-
gui amb la falta d’espais per tocar
més sovint”, assegura.

Davant d’aquesta situació de
desavantatge, Feder i altres culs

inquiets de la ciutat han obert
diferents fronts amb la música
africana com a fil conductor:
una editora de discos, un pro-
grama de ràdio i una residència
mensual al Jamboree. “Slow
Walk Music és la discogràfica
que hem creat amb Javi Zarco i
Fernando Dinky Redondo (bai-
xista d’Alma Afrobeat Ensem-
ble) per presentar la bona músi-
ca africana que tenim a la ciutat.
Des d’aquí i de la meva amistat
amb Carlos Moreno, de Bipo-
larFM, sorgeix Slow Walk Ra-
dio, una oportunitat per com-
partir les nostres grans bibliote-
ques de música africana. I Afro-
Jamboree manté la nostra idea
de tenir un espai per a la músi-

ca africana en un lloc emblemà-
tic de Barcelona, després de pas-
sar pel Marula Café i per l’Elec-
tric Bar”, diu Feder.

I és dins de la programació de
l’AfroJamboree que demà ma-
teix tindrem l’oportunitat de
viure la presentació de Life no
get dublicate, el segon disc d’Al-
ma Afrobeat Ensemble, sis com-
posicions de minutatge generós
que els més fidels han vist créi-
xer durant els concerts de l’any
2013. “L’afrobeat és una músi-
ca per interpretar, escoltar i ba-
llar en directe. Per aquest motiu
vam decidir que, abans de gra-
var-les, calia refinar les compo-
sicions davant el públic. D’aquí
que els temes ja tinguessin vida
pròpia abans d’entrar a l’estu-
di”, explica. Per cert, tot el pro-
cés de producció s’ha dut a ter-
me amb aparells analògics. “En
una música com l’afrobeat, si hi
ha res que soni forçat és que no
hi ha de ser. Això fa que un disc
com aquest s’hagi de gravar en
directe a l’estudi, amb tots els
músics tocant alhora”.

Life no get dublicate és una
frase que apareix en la il·lustra-
ció que Lemi Ghariokwu signa
com a portada del disc. Autor
d’algunes de les icòniques imat-
ges de Fela Kuti, el vincle entre
l’artista nigerià i el grup català
ha estat més fàcil d’establir del
que sembla. “Volíem una imat-
ge que realment encapsulés
l’ànima de l’afrobeat i Gha-
riokwu havia col·laborat amb un
grup en què tocava un amic
meu, Marshall Greenhouse”.■


