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D’ una dècada ençà, a casa nos-
tra, el sector musical està vivint 
un període ben prolífic, tant 
respecte del nombre de ban-
des com de consum. Algunes 
veus han arribat a catalogar tot 
aquest boom com un nou estil. 

La veritat és que no és ben bé així. Més que un nou 
estil, encara que molts músics no ho vegin gaire clar, 
aquests darrers anys una nova escena musical s’ha 
anat creant. A diferència de la Nova Cançó (anys sei-
xanta), l’Ona Laietana (anys setanta) o el Rock Ca-
talà (els noranta), amb uns estils i unes connexions 
musicals molt marcades entre si, actualment això 
no passa. Més enllà de la procedència geogràfica i 
idiomàtica, no hi ha cap més semblança. ¿És que el 
pop-rock clàssic, el mestissatge, el soul, el jazz, el fla-
menc o l’electrònica s’assemblen? 

A la darreria dels anys noranta i els primers 
anys del segle XXI, el pop-rock al nostre país esta-
va clarament en un moment d’impasse, ja que els 
grans grups del Rock Català (Sopa de Cabra, Sau, 
Sangtraït) estaven en vies de descomposició o bé als 
seus moments més baixos. L’única excepció eren Els 
Pets, perquè com l’au fènix, al llarg d’aquests anys 
han anat evolucionant i adaptant-se cap a nous sons 
vigents. Els altres quatre noms que estiraven el carro 
eren Quimi Portet, Adrià Puntí, Gossos i Roger Mas. 
I si a més, hi sumem els prejudicis de les noves ban-
des de pop-rock indies respecte de les llengües cata-
lana i castellana, el panorama era poc encoratjador.

El punt d’inflexió el genera curiosament un grup 
de fora de Catalunya amb un estil propi, imaginatiu, 
sense cap lligam polític, amb unes sonoritats ben 
diferenciades i fascinants que enganxaven cada cop 
més seguidors. Aquests són Antònia Font, amb un 
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nom ben curiós i inhabitual fins aleshores –respon al 
nom d’una bona amiga de facultat dels membres del 
grup. Alegria (el seu tercer disc), publicat l’any 2002, 
es podria considerar el punt per a un abans i un des-
prés en el pop-rock català. A partir d’aquest fet, molts 
grups veuen la possibilitat que expressant-se en la 
seva llengua materna, amb l’efecte del boca-orella 
clàssic, poden arribar a fer-se un lloc a casa nostra, 
al minoritari món musical d’aleshores.

Musicalment, aquesta nova generació de joves 
grups catalans fusiona el pop anglosaxó actual amb 
les arrels tradicionals o mediterrànies de la cançó i el 
folk. Una de les moltes virtuts d’aquesta nova escena 
recau en la capacitat d’unir un so universal amb un 
contingut proper i quotidià, tot evitant de conver-
tir-se en una fotocòpia dels seus referents estrangers.

La segona fita és haver-se allunyat del vessant 
polític buscant desmarcar-se de l’etiqueta del Rock 
Català i la Nova Cançó, on aquesta vessant era ben 
present. En èpoques anteriors cantar en català era, a 
més, una manifestació de compromís amb la llengua 
i el territori. A hores d’ara aquest argument ha per-
dut bastant de pes. És més, som davant la Generació 
TV3; el català és una llengua assumida i davant una 
expressió de normalitat, ja que des de ben petits, tant 
a l’escola com a casa les generacions actuals són for-
mades en el bilingüisme català-castellà i sense cap 
mena de pudor s’està traient la por de la síndrome 

las Flores Azules, Joe Crepúsculo i un llarg etcètera 
són habituals caps de cartell de sales o festivals naci-
onals i fins i tot internacionals, especialment a l’Amè-
rica Llatina i a França. 

En canvi, en llengua catalana, tret dels grans noms 
com Manel, Antònia Font o Mishima, continua cos-
tant molt que al territori espanyol els programin, a 
causa de certs prejudicis existents de programadors, 
sales i espectadors. Un oasi per als grups catalans a 
l’hora d’expandir les seves propostes, a part les Illes 
Balears (especialment Mallorca i Menorca) i el País 
Valencià, són Euskadi i Galícia. El fet que tots quatre 

territoris també siguin bilingües hi 
pot contribuir.

D’una altra banda, determinades 
bandes, ja des del primer minut, 
han decidit apostar clarament per 
l’anglès, ja sigui per orígens fami-
liars, per ser la llengua dels grans 

referents o com una clara aposta per tal d’intentar 
vendre el seu producte internacionalment. Els prin-
cipals noms d’aquest categoria poden ser The Pinker 
Tones, Tokyo Sex Destruction, Núria Graham, Maika 
Makovski, The Excitements, Beach Beach, The Free 
Fall Band o les joves Mourn.

Actualment, en contrast amb èpoques anteriors, 
internet i les plataformes d’streaming (Spotify i Band-
camp) han permès principalment obrir un enorme i 

de la cultura acomplexada, tot demostrant maduresa 
i podent captar el màxim de públic i de franges so-
cioculturals. Aquesta nova generació vol anar més 
enllà en tot aquest procés de normalització i, com en 
qualsevol altre panorama musical mundial, els temes 
i les preocupacions del dia a dia dels ciutadans són 
força presents en les seves composicions. 

Per aquests motius el català és bàsicament la llen-
gua més utilitzada en una bona selecció de propostes 
ben atractives, com Manel, Antònia Font, Mishima, 
Els Amics de les Arts, El Petit de Cal Eril, Mazoni, 
Sanjosex, Anímic, Guillamino, Joan Colomo, Anna 
Roig, Inspira i un llarg etcètera, però 
no l’única, ja que, per raons idiomà-
tiques òbvies, les propostes en llen-
gua castellana o en anglès tenen més 
facilitat d’expandir-se per Espanya, 
Europa i l’Amèrica Llatina. 

Quant a exportació nacional i 
internacional, el castellà és una de les franges més 
remarcables. És tan gran la força que ha agafat, que 
determinades bandes que van començar cantant en 
anglès per sonar més actuals, tot seguint el model 
dels seus referents internacionals i, de passada, no 
caure en el provincianisme, han decidit apostar de-
finitivament pel castellà. Noms referents de l’indie 
com per exemple Dorian, Love of Lesbian, Sidonie, 
Standstill, Sílvia Pérez Cruz, La Casa Azul, Delafé y 

atractiu aparador a tot grup musical que desitgi pre-
sentar les seves composicions. És a dir, estem vivint 
un accés més democràtic al món musical. Un ciutadà 
de Barcelona, Olot o de qualsevol lloc de l’estranger, 
si ho desitja, disposa de les mateixes possibilitats de 
descobrir i gaudir de qualsevol proposta musical. 

Per últim, i sense res a veure amb l’apartat idiomà-
tic, el lligam pròxim i natural entre els músics aquests 
darrers anys també ha influït en aquesta nova escena 
musical. És habitual veure col·laboracions entre ells, 
ja sigui quant a producció, com també compartint 
escenaris i estudis d’enregistrament. El motiu és ben 
simple: els circuits musicals són els mateixos.

El temps ens dirà si el que estem vivint és una bona 
fornada o definitivament, tot i la crisi, som davant la 
consolidació de la música feta a Catalunya. 

Un esment especial mereix la música mestissa. Aquesta 

barreja de sons de rumba, ska, reggae, sumant-hi arrels 

llatines, afrocubanes i estils urbans europeus resulta 

molt interessant de vendre i programar, ja que aquest 

mercat té un sector molt fidel i sobretot sense prejudicis 

lingüístics.

Els exemples més clars són els pioners com Manu 

Chao, ja sigui en solitari o amb Mano Negra, els Che 

Sudaka, Cheb Balowski, Ojos de Brujo, o Joan Garriga 

amb els Dusminguet o actualment amb La Troba Kung Fú.

Actualment els grans representants d’aquest so són 

Txarango i La Pegatina. Mèxic, Xile, els Països Baixos, 

Bèlgica, Argentina, Alemanya, França, Itàlia, la Xina, 

el Japó i fins i tot els camps de refugiats d’Idomeni i 

Polykastro a Grècia es rendeixen a la música d’aquestes 

dues superbandes.

El fenomen mundial dels macrofestivals permet  

a aquestes bandes presentar les seves propostes més 

enllà de les seves fronteres i gaudir dels programes 

d’intercanvi entre els uns i els altres. 

MÚSICA  
MESTISSA

LA NOVA GENERACIÓ 
FUSIONA EL POP 

ANGLOSAXÓ ACTUAL 
AMB LA CANÇÓ  

I EL FOLK

El cantautor català
Joan Colomo.

D’esquerra  a  
dreta: Txarango,  
Els Amics de les 
Arts, Quimi Portet i 
Manel. A sota, The 
Pinker Tones.
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