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Alternatilla es un festival mul-
tidisciplinar; una puerta de en-
trada a diferentes manifesta-
ciones artísticas y culturales que 
facilita el conocimiento mutuo 
y el intercambio de ideas entre 
las diferentes expresiones artísti-
cas. Un espacio donde participar, 
conversar, debatir y reflexionar 
para artistas y público en gen-
eral, y una oportunidad para dis-
frutar de la creación artística y la 
música en directo.
Además de invitar a la reflexión, 
Alternatilla es sobre todo una 
muy necesaria opción de ocio 
y programación cultural que 
muestra una serie de propues-
tas en torno al arte, la música, 
la interculturalidad y la acción 
solidaria. Toda una serie de ac-
tividades programadas en dife-
rentes localidades y espacios de 
la isla durante un mes. En esta 
edición, Alternatilla está pre-
sente en Palma, Inca, Manacor, 
Alcúdia, Sa Pobla, Porreres, Llo-
seta, Binissalem, Bunyola
Alternatilla no es un programa 
puntual: es un proyecto con vo-
cación de futuro, que gracias a 
una interesante y variada pro-
gramación pretende garantizar 
su continuidad en años sucesi-
vos, cumpliendo con un compro-
miso de calidad en la selección 
a la vez que se amplía y diver-
sifica la programación en cada 
edición. Este año el protagonista 
es la fotografía documental, con 
temáticas en torno a la inmi-
gración, el medio ambiente, la 
solidaridad...
Alternatilla es, en fin, un evento 
que no se limita a un único re-
cinto. La intención es que el Fes-
tival esté presente en el mayor 
número posible de localizaciones 
a lo largo de las islas, y que sea 
accesible a un público numeroso 
y diverso. Una programación 
cultural de calidad, extendida 
en el tiempo y con afán de con-
tinuidad, como se merece una 
sociedad dinámica, rica y diversa 
como la que habita nuestras is-
las. 

Alternatilla és un festival multi-
disciplinari; una porta d’entrada 
a diferents manifestacions artís-
tiques i culturals que facilita el 
coneixement mutu i l’intercanvi 
d’idees entre les diferents ex-
pressions artístiques. Un espai on 
participar, conversar, debatre i 
reflexionar per a artistes i públic 
en general, i una oportunitat per 
gaudir de la creació artística i la 
música en directe.
A més de convidar a la reflexió, 
Alternatilla és sobretot una molt 
necessària opció d’oci i program-
ació cultural que mostra una sè-
rie de propostes entorn de l’art, 
la música, la interculturalitat i 
l’acció solidària. Tota una sè-
rie d’activitats programades en 
diferents localitats i espais de 
l’illa durant un mes. En aquesta 
edició, Alternatilla està present 
a Palma, Inca, Manacor, Alcúdia, 
Sa Pobla, Porreres, Lloseta, Binis-
salem, Bunyola.
Alternatilla no és un programa 
puntual: és un projecte amb 
vocació de futur, que gràcies a 
una interessant i variada pro-
gramació pretén garantir la seva 
continuïtat en anys successius, 
complint amb un compromís de 
qualitat en la selecció alhora que 
s’amplia i diversifica la program-
ació en cada edició. Aquest any 
el protagonista és la fotografia 
documental, amb temàtiques 
entorn de la immigració, el medi 
ambient, la solidaritat...
Alternatilla és, en fi, un esde-
veniment que no es limita a un 
únic recinte. La intenció és que 
el Festival estigui present en el 
nombre més gran possible de lo-
calitzacions al llarg de les illes, i 
que sigui accessible a un públic 
nombrós i divers. Una program-
ació cultural de qualitat, estesa 
en el temps i amb afany de con-
tinuïtat, com es mereix una soci-
etat dinàmica, rica i diversa com 
la que habita les nostres illes.

QUÈ ÉS ALTERNATILLA?

FESTIVAL
MULTIDISCIPLINAR
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Nins treballadors

Fernando Moleres

Fernando Moleres (Bilbao, 1963) se dedica a la fotografía 
periodística y documental desde 1987, y vive en Barcelona 

desde 1991. Ganador de dos premios World Press Photo, ha 
consolidado su reputación y su carrera con reportajes sobre 
los ghettos en Sudáfrica o sobre los refugiados de Irak, y du-
rante más de siete años trabajó en el proyecto que se pre-
senta en “Art Sense Fronteres”, gracias a la ayuda del Eugene 
Smith Memorial Fund. 
Las imágenes de “Children At Work” han sido tomadas en 
más de treinta países en todo el mundo. Aún hoy en día mil-
lones de niños realizan a diario trabajos duros y peligrosos. 
Según la OIT, en 2002 alrededor de 246 millones de niños 
entre cinco y diecisiete años eran explotados laboralmente 
en todo el mundo. En total, un 16% de la población infantil. 
Especialmente en los países más pobres, donde los sistemas 
educativos no pueden atender adecuadamente el problema, 
es fácil que se produzca el abuso infantil y su uso como fuerza 
de trabajo. Esto, por supuesto, tiene enormes consecuencias 
para su ulterior desarrollo, tanto físico como mental. Fernan-
do Moleres retrata en sus fotografías las peores formas de 
esta explotación infantil.

Fernando Moleres (Bilbao, 1963) es dedica a la fotografia 
periodística i documental des de 1987, i viu a Barcelona 

des de 1991. Guanyador de dos premis World Press Photo, ha 
consolidat la seva reputació i la seva carrera amb reportatges 
sobre els guetos a Sud-Àfrica o sobre els refugiats d’Iraq, 
i durant més de set anys va treballar en el projecte que es 
presenta en “Art Sense Fronteres”, gràcies a l’ajuda de 
l’Eugene Smith Memorial Fund. 
Les imatges de “Children At Work” han estat preses en més de 
trenta països a tot el món. Encara avui en dia milions de nens 
realitzen diàriament treballs durs i perillosos. Segons l’OIT, el 
2002 al voltant de 246 milions de nens entre cinc i disset anys 
eren explotats laboralment a tot el món. En total, un 16% 
de la població infantil. Especialment als països més pobres, 
on els sistemes educatius no poden atendre adequadament 
el problema, és fàcil que es produeixi l’abús infantil i el seu 
ús com a força de treball. Això, per descomptat, té enormes 
conseqüències per al seu ulterior desenvolupament, tant físic 
com mental. Fernando Moleres retrata en les seves fotografies 
les pitjors formes d’aquesta explotació infantil.

De 30 de març al 28 d’abril
Museu i Fons Artistic de Porreres

Dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 13 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 18 a 21 h.

www.fernandomoleres.com

Children at Work
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Pep Bonet

VIH / SIDA
Fotografies de

ANGOLA
ETIOPIA

KENYA
RD CONGO

SUR AFRICA
ZAMBIA

Pep Bonet (1974), un mal-
lorquín que estudió foro-

grafía en Ámsterdam, presenta 
en Posithiv+ (exposición y libro) 
una contundente denuncia con-
tra la hipocresía de los gobier-
nos e incluso de la ciudadanía 
de los países del primer mundo, 
una bofetada con toda la fuerza 
de las imágenes más crudas y 
espeluznantes de la realidad 
de esta devastadora enferme-
dad en el continente africano. 
Porque, aunque en occidente lo 
hayamos relegado al olvido o a 
la indiferencia, en África el VIH 
sigue siendo una amenaza pre-
sente y peligrosa, que destroza 
las vidas de los afectados y de 
su entorno inmediato.

Las imágenes desgarradoras 
de esta exposición viajan por el 
globo y no pararán hasta den-
tro de dos años: después de 
pasar por Paraguay y Brasil, las 
siguientes paradas las hará en 
Argentina, Ecuador, Perú, Co-
lombia, Venezuela y un largo 
etcétera en Sudamérica, Europa 
y África. Un periplo internacional 
que viene a sumarse al amplio 
reconocimiento a nivel mundial 
del fotógrafo mallorquín, que 
añadió hace poco a su lista de 
premios la prestigiosa beca hu-
manística Eugene Smith.

En la actualidad, hay más 
de cuarenta y tres millones de 
personas infectadas con el VIH/
SIDA en el mundo, el 95% de 
ellas en países en vías de desar-
rollo. El África subsahariana es 
la región más afectada, donde 
hasta hace muy poco todos los 
infectados estaban condena-
dos a morir en un breve plazo 
de tiempo. Hagan una visita a 
la web.

Pep Bonet (1974), un mal-
lorquí que va estudiar 

fotografia a Amsterdam, pre-
senta a Posithiv+ (exposició 
i llibre) una contundent 
denúncia contra la hipocre-
sia dels governs i fins i tot 
de la ciutadania dels països 
del primer món, una bufe-
tada amb tota la força de les 
imatges més crues i esgarri-
foses de la realitat d’aquesta 
devastadora malaltia al con-
tinent africà. Perquè, encara 
que en occident ho haguem 
relegat a l’oblit o a la indifer-
ència, a Àfrica el VIH conti-
nua sent una amenaça pres-
ent i perillosa, que destrossa 
les vides dels afectats i del 
seu entorn immediat.

Les imatges aborrona-
dores d’aquesta exposició 
viatgen pel globus i no atu-
raran fins d’aquí a dos anys: 
després de passar per Para-
guai i Brasil, les següents atu-
rades les farà a Argentina, 
Equador, Perú, Colòmbia, 
Veneçuela i un llarg etcètera 
a Sud-Amèrica, Europa i Àfri-
ca. Un periple internacional 
que ve a sumar-se a l’ampli 
reconeixement a nivell mun-
dial del fotògraf mallorquí, 
que va afegir fa poc a la seva 
llista de premis la prestigiosa 
beca humanística Eugene 
Smith.

A l’actualitat, hi ha més 
de quaranta-tres milions de 
persones infectades amb el 
VIH/SIDA en el món, el 95% 
d’elles en països en vies de 
desenvolupament. L’Àfrica 
subsahariana és la regió més 
afectada, on fins fa molt poc 
tots els infectats estaven con-
demnats a morir en un breu 
termini de temps. Facin una 
visita a la web.

De l’1 al 30 d’abril 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI, Sa Pobla
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h.

www.posithiv.es
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Pep Bonet
Faith in Chaos

FE EN EL CAOS

Sierra Leone comença a renéixer després de 10 anys de 
guerra civil. Una guerra en la que com sempre, no hi ha 

guanyadors i sí molts vençuts. Una guerra que ningú sap 
perquè va començar i que ningú entén perquè va ser tan 
cruel. Com a qualsevol conflicte armat, els desastres provocats 
es poden apreciar per tot arreu, però el pitjor continua 
amagat dins la ment de tots els que varen sofrir la pressió de 
contemplar la injustícia davant dels seus ulls.

Però ara, pocs anys després de la pau imposada a cop de 
dòlars per Nacions Unides, la societat de Sierra Leone està 
lluitant per perdonar i oblidar. Les gents d’aquest país viuen 
amb l’únic que la guerra no els ha pogut llevar: la Fe. Una Fe 
mantinguda entre un caos de records passats i il·lusions de 
futur. 

I aquesta Fe transformada en il·lusió de viure, és la que Pep 
Bonet ha estat cercant en els seus viatges a Sierra Leone. Un 
treball fotogràfic destinat a ser, en principi, el projecte pel 
Masterclass de World Press Photo 2002 i que encara no ha 
conclòs, perquè any rera any Pep torna allà mateix i fa més 
fotos d’aquest assaig anomenat precisament “Fe en el caos”.

La present exposició de fotografies de gran format i el 
muntatge audiofotogràfic de 16’, recullen els quatre temes 
centrals desenvolupats per Bonet al país africà: Fe Cega 
(Escola Milton Margai per a cecs), The Kissy Home (hospital 
psiquiàtric), Prayer (Església Born Again) i One Goal (Equip de 
futbol d’amputats de guerra).

FE EN EL CAOS

Sierra Leona empieza a renacer tras 10 años de guerra civil. 
Una guerra en la que como siempre, no hay ganadores y sí 

muchos vencidos. Una guerra que nadie sabe porque empezó 
y que nadie entiende porque 
fue tan cruel. Como cualquier conflicto armado, los desastres 
provocados se pueden apreciar por todas partes, pero lo 
peor continúa escondido dentro la mente de todos los que 
sufrieron la presión de contemplar la injusticia delante de sus 
ojos. 

Ahora, pocos años después de la paz impuesta a golpe de 
dólares por Naciones Unidas, la sociedad de Sierra Leona 
está luchando por perdonar y olvidar. Las gentes de este país 
viven con lo único que la guerra no les ha podido quitar: la 
Fe. Una Fe mantenida entre un caos de recuerdos pasados e 
ilusiones de futuro. 

Y esta Fe, transformada en ilusión de vivir, es la que Pep 
Bonet ha estado buscando en sus viajes a Sierra Leona. Un 
trabajo fotográfico destinado a ser, en principio, el proyecto 
por el Masterclass de World Press Photo 2002 y que aún no 
ha concluido, porque año tras año Pep vuelve allá y hace más 
fotos de este ensayo denominado, precisamente, “Fe en el 
caos”. 

La presente exposición de fotografías de gran formato y el 
montaje audio fotográfico de 16’, recogen los cuatro temas 
centrales desarrollados por Bonet en el país africano: Fe Ciega 
(Escuela Milton Margai para ciegos), The Kissy Home (hospital 
psiquiátrico), Prayer (Iglesia Born Again) y One Goal (Equipo 
de fútbol de amputados de guerra).

Del 2 al 30 d’abril
Sala Parroquial de Bunyola
Laborables de 19 a 21 h
Festius de 10 a 13’30 i de 18 a 20 h.

www.pepbonet.com
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Utilizando los rios como una metáfora de la vida, 
Lohuizen ha viajado por los siete grandes rios del 
mundo: Amazonas, Mississippi, Danubio, Ganges, 
Yangtze (China)  y Ob (Rusia); el resutlado es un 
impresionante documento gráfico que cuenta 
historias sobre polución, escasez de agua, pesca 
ilegal, etc.

Kadir Van Louhizen (1963) empezó a trabajar como foto-
periodista freelance en 1988, pero llevaba fotografiando 

sus viajes desde seis años antes. Ha trabajado en zonas con-
flictivas desde Israel y Palestina hasta Sudáfrica o Mozam-
bique, pasando por Corea del Norte, la India o el Tibet, y ha 
realizado también reportajes sobre el sistema de prisiones o 
el fundamentalismo cristiano en los Estados Unidos.
Ha sido miembro del jurado del World Press Photo en varias 
ocasiones, tras haber ganado un segundo premio en el 97.
La exposición “Lifelines - 7 Rivers” usa el río como metáfora 
de la vida. El fotógrafo ha viajado por siete ríos del mundo 
(Amazonas, Mississippí, Níger, Danubio, Ganges, Yangtzé y 
Obi), y ha plasmado sus experiencias en un documento peri-
odístico que cuenta historias sobre la polución o la pesca 
ilegal. El proyecto se ha transformado también en un libro, 
editado en holandés, francés y alemán.

Kadir Van Louhizen (1963) va començar a treballar 
com a fotoperiodista freelance el 1988, però portava 

fotografiant els seus viatges des de sis anys abans. Ha treballat 
en zones conflictives des d’Israel i Palestina fins a Sud-Àfrica o 
Moçambic, passant per Corea del Nord, l’Índia o el Tibet, i ha 
realitzat també reportatges sobre el sistema de presons o el 
fonamentalisme cristià en els Estats Units.
Ha estat membre del jurat del World Press Photo en diverses 
ocasions, després d’haver guanyat un segon premi en el 97.
L’exposició “Lifelines - 7 Rivers” usa el riu com a metàfora de 
la vida. El fotògraf ha viatjat per set rius del món (Amazones, 
Mississippí, Níger, Danubi, Ganges, Yangtzé i Obi), i ha plasmat 
les seves experiències en un document periodístic que conta 
històries sobre la pol·lució o la pesca il·legal. El projecte s’ha 
transformat també en un llibre, editat en holandès, francès i 
alemany.

7 rius

Kadir van
 Lohuizen

Del 6 al 28 d’abril
Claustre de Sant Vicenç Ferrer, Manacor
De les 08’00 a les 15 h / De les 17 a les 20 h
De dilluns a divendres.
www.lohuizen.net

Utilitzant els rius com a una metàfora de la vida, 
Lohuizen ha viatjat pels set grans rius del món: 

Amazonas, Mississippi, Danubio, Ganges, Yangtze 
(Xina) i Ob (Rússia); el resultat és un impresio

nant document gràfico que conta històries sobre 
pol·lució, manca d’aigua, pesca il·legal, etc.

Lifelines
7 rivers
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Ha sido miembro del jurado del World Press Photo en varias 
ocasiones, tras haber ganado un segundo premio en el 97.
La exposición “Lifelines - 7 Rivers” usa el río como metáfora 
de la vida. El fotógrafo ha viajado por siete ríos del mundo 
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en zones conflictives des d’Israel i Palestina fins a Sud-Àfrica o 
Moçambic, passant per Corea del Nord, l’Índia o el Tibet, i ha 
realitzat també reportatges sobre el sistema de presons o el 
fonamentalisme cristià en els Estats Units.
Ha estat membre del jurat del World Press Photo en diverses 
ocasions, després d’haver guanyat un segon premi en el 97.
L’exposició “Lifelines - 7 Rivers” usa el riu com a metàfora de 
la vida. El fotògraf ha viatjat per set rius del món (Amazones, 
Mississippí, Níger, Danubi, Ganges, Yangtzé i Obi), i ha plasmat 
les seves experiències en un document periodístic que conta 
històries sobre la pol·lució o la pesca il·legal. El projecte s’ha 
transformat també en un llibre, editat en holandès, francès i 
alemany.
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De les 08’00 a les 15 h / De les 17 a les 20 h
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Utilitzant els rius com a una metàfora de la vida, 
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Amazonas, Mississippi, Danubio, Ganges, Yangtze 
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Las puertas de Europa

Matías Costa es un fotoperiodista de reconocido prestigio, 
dos veces ganador del World Press Photo y premio UNICEF 
en 2000 por su reportaje sobre los huérfanos del genocidio 
ruandés. Entre otros medios internacionales, ha publicado en 
El País, El Mundo, La Reppublica, Newsweek o The New York 
Times. Es miembro de la agencia VU (París) desde 1999.

LAS PUERTAS DE EUROPA

Salen de noche. A oscuras. Intentan esconderse entre las som-
bras; fundirse con la oscuridad. Llegan ligeros. Sin peso. Dejan 
todo su pasado atrás y apuestan su vida a la ruleta de la espe-
ranza. Tienen  miedo. Pero ya no hay marcha atrás. Sienten 
que pueden cambiar el destino de su nacimiento. Todas las 
respuestas las encontrarán allí: a las puertas del mundo oc-
cidental. Lo han visto en los anuncios que vienen de ese lado 
del mundo, en sus teleseries de ricos y famosos, a través de sus 
músicas y películas comerciales. Las respuestas están allí. Ven 
llegar las transferencias de sus vecinos, los que se fueron; ven 
las ampliaciones de sus casas, los aparatos tecnológicos que 
envían, la ropa moderna que llevan, la comida rica en proteí-
nas que se pueden comprar. La solución ha de venir de allí. 

Fernando Casado Cañete

Matias Costa
Matías Costa és un fotoperiodista de reconegut prestigi, 
dos cops guanyador del World Press Photo i premi UNI-
CEF el 2000 pel seu reportatge sobre els orfes del genocidi 
rwandès. Entre altres mitjans internacionals, ha publicat al 
País, El Món, La Reppublica, Newsweek o The New York 
Times. És membre de l’agència VU (París) des de 1999.

LES PORTES D’EUROPA

Surten de nit. A les fosques. Intenten amagar-se entre les 
ombres; fondre’s amb la foscor. Arriben lleugers. Sense 
pes. Deixen tot el seu passat endarrere i aposten la seva 
vida a la ruleta de l’esperança. Tenen  por. Però ja no hi 
ha marxa enrere. Senten que poden canviar el destí del 
seu naixement. Totes les respostes les trobaran allà: a les 
portes del món occidental. Ho han vist en els anuncis que 
vénen d’aquest costat del món, en les seves telesèries de 
rics i famosos, a través de les seves músiques i pel·lícules 
comercials. Les respostes estan allà. Veuen arribar les 
transferències dels seus veïns, els que se’n van anar; veuen 
les ampliacions de les seves cases, els aparells tecnològics 
que envien, la roba moderna que porten, el menjar ric en 
proteïnes que es poden comprar. La solució ha de venir 
d’allà. 

Fernando Casado Cañete
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Del 8 al 30 d’abril

Ca’n Gelabert, Binissalem

De dilluns a divendres de 16 a 21 h

Dissabte de 18 a 21 h
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Esta exposición tiene como objetivo mostrar la actuación de 
los trabajadores humanitarios ante una crisis y explicar el 
funcionamiento de un campo de desplazados.
La exposición se divide en dos áreas:

“Humanitarios en Acción” y la retrospectiva fotográfica “Miradas 
cruzadas sobre las situaciones de emergencia”.

Una exposició itinerant de METGES SENSE FRONTERES
HUMANITARIS EN ACCIÓ

Médicos sin Fronteras (MSF) es una organización médica 

de acción humanitaria que aporta su ayuda a poblaciones 

en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen 

natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación 

por motivos de raza, sexo, religión, filosofía o política.

Para MSF una parte esencial de su tarea es acercar a nuestra 
sociedad, la realidad que presencian sus equipos sobre el terreno. 
Por eso organizan exposiciones con vocación pedagógica e 
informativa con una doble finalidad: rescatar del olvido a las 
poblaciones en situación precaria y hacer descubrir de manera 
original la acción humanitaria.

Exposició per tots els públics  
Entrada gratuïta

11 i 12 d’abril: Palma (Hospital Universitari de Son Dureta)
13, 14 i 15 d’abril: Palma (Plaça Espanya)
17 i 18 d’abril: Inca (Plaça Llibertat)
19 i 20 d’abril: Manacor (Plaça Ramón Llull - del Mercat)

Metges sense Fronteres (MSF) és una organització mèdica 

d’acció humanitària que aporta la seva ajuda a poblacions 

en situació precària i a víctimes de catàstrofes d’origen 

natural o humà i de conflictes armats, sense discriminació 

per motius de raça, sexe, religió, filosofia o política.

Per a MSF una part essencial de la seva tasca és acostar a la 
nostra societat, la realitat que presencien els seus equips sobre el 
terreny. Per això organitzen exposicions amb vocació pedagògica 
i informativa amb una doble finalitat: rescatar de l’oblit a les 
poblacions en situació precària i fer descobrir de manera original 
l’acció humanitària.

Aquesta exposició té com a objectiu mostrar l’actuació dels 
treballadors humanitaris davant una crisi i explicar el funcionament 
d’un camp de desplaçats.
L’exposició es divideix en dues àrees:

“Humanitaris en Acció” i la retrospectiva fotogràfica “Mirades 
encreuades sobre les situacions d’emergència”.
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Esta exposición es una 
retrospectiva fotográfica 
inédita, realizada por 
prestigiosos reporteros 
gráficos (Depardon, Vink, 
Steele-Perkins, Zizola,…) 
de la agencia Mágnum 
Photos, recuerda las crisis 
humanitarias en las que 
MSF ha estado presente 
en sus 30 años de historia 
(Camboya, Líbano, Somalia, 
Afganistán, Kosovo, Ruanda, 
El Salvador…)

Humanitarios en Acción es 
una actividad impactante, 
que pretende que nadie 
salga indiferente. Durante 
15 minutos, el visitante 
puede adentrarse en la 
vida de un trabajador 
humanitario en el terreno 
y enfrentarse a diferentes 
situaciones de una 
emergencia.
Instalado en un remolque, el 
recorrido empieza al cruzar 
una frontera. El visitante 
tendrá la opción de tomar 
un rol y vivir el primer día de 
misión de un médico, logista 
o enfermero a través de una 
banda sonora realizada con 
historias reales vividas por 
voluntarios de MSF.
A partir de ese momento, 
el visitante sólo tiene 
que dejarse guiar por la 
historia. Desde el inicio, la 
escenografía (luces, material 
y objetos utilizados en 
nuestros proyectos…) se 
desarrolla en cinco espacios 
que zambullen al visitante 
en la realidad de un campo 
de desplazados.

Miradas cruzadas
sobre las situaciones 
de emergencia

En un campo 
de desplazados

“Ponte en la piel de un 
voluntario de MSF. 15 
minutos de tu vida para 
comprender la suya.”

Humanitaris en Acció és 
una activitat impactant, 
que pretén que ningú en 
surti indiferent. Durant 
15 minuts, el visitant 
pot endinsar-se en la 
vida d’un treballador 
humanitari fent la seva 
tasca i enfrontar-se a 
diferents situacions d’una 
emergència.
Instal·lat en un remolc, el 
recorregut comença en 
creuar una frontera. El 
visitant tindrà l’opció de 
prendre un rol i viure el 
primer dia de missió d’un 
metge, logista o infermer 
a través d’una banda 
sonora realitzada amb 
històries reals viscudes per 
voluntaris de MSF.
A partir d’aquest 
moment, el visitant 
només ha de deixar-se 
guiar per la història. Des 
de l’inici, l’escenografia 
(llums, material i 
objectes utilitzats en 
els nostres projectes…) 
es desenvolupa en cinc 
espais que capbussen el 
visitant en la realitat d’un 
camp de desplaçats.

Aquesta exposició és una 
retrospectiva fotogràfica 
inèdita, realitzada per 
prestigiosos reporters 
gràfics (Depardon, Vink, 
Steele-Perkins-Steele-
Perkins, Zizola,…) de 
l’agència Mágnum 
Photos, recorda les crisis 
humanitàries en què MSF 
ha estat present en els 
seus 30 anys d’història 
(Cambotja, Líban, 
Somàlia, Afganistan, 
Kosovo, Rwanda, El 
Salvador…) .

Mirades 
encreuades sobre 
les situacions 
d’emergència

En un camp
de desplaçats.

“Posa’t a la pell d’un 
voluntari de MSF. 15 
minuts de la teva vida per 
comprendre la seva.”
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La Conselleria d’Immigració i Cooperació treballa en el 
desenvolupament d’iniciatives en el tercer món

El Govern de les Illes Balears ha mostrat des de 1989 un compromís decidit amb els països i 
pobles més desfavorits, i va ser el 1996 quan es va engegar la cooperació pública balear. 
El President Jaume Matas ha donat una passa més, responent a la realitat de la societat balear, 
que ha donat exemple de la seva solidaritat i compromís amb el tercer món, i per això ha 
decidit crear aquesta nova conselleria coincidint a més a més amb els 10 anys de cooperació 
balear.

A través de la Conselleria d’Immigració i Cooperació, el Govern de les Illes Balears vol 
reconèixer la nova realitat demogràfica de les illes i també el compromís dels seus ciutadans 
amb els projectes solidaris, destinant el 0.7% del pressupost de la comunitat autonòmica a les 
polítiques de cooperació per al desplegament d’iniciatives en el tercer món.

Durant aquests deu anys hem donat moltes alegries a diversos nuclis poblacionals a Europa, 
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, aportacions que han permès el desenvolupament de projectes 
sense oblidar la part humana i el nostre compromís de millorar la qualitat de vida d’aquestes 
zones deprimides.

Des de la Conselleria d’Immigració i Cooperació es treballa d’acord amb aquest compromís, 
encara falta molt per fer i es contínua treballant per fer arribar els recursos a aquelles zones 
que més ho necessiten, i supervisant els diferents projectes.

Perquè és la voluntat dels ciutadans i d’aquest Govern el que la nostra comunitat col·labori 
i participi amb els països en desenvolupament que és bona part de la feina d’aquesta nova 
conselleria en els seus primers cinc mesos, en els que s’ha treballat de forma molt estreta amb 
diferents ONGD, que amb la seva col·laboració fan possible que es pugui canalitzar i fer arribar 
aquesta ajuda als qui més els necessiten.

Peu de foto 1: Aquest any s’han convocat les subvencions per als macroprojectes de 
Cooperació.

Peu de foto 2: Encarnación Pastor ha visitat diversos projectes de Cooperació a Argentina, 
Cuba, i a la República Dominicana.

Peu de foto 3: El delegat del Govern Balear de Cooperació supervisa els diferents macroprojectes 
que es duen a terme a Àsia i Amèrica.

Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Immigració i Cooperació
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Xerrades divulgatives, conferències, debats i taules rodones 

Con estas conferencias, charlas y debates, 
Alternatilla se convierte en un foro interactivo en 
el que los asistentes pueden participar dando su 
opinión personal y debatiendo con los ponentes 
los temas que se tratan.

La xarxa balear. La sostenibilitat, 
una aposta de la gestió 
mediambiental pels nostres 
municipis. 

Política Global del Agua.
La conferencia se complementa 
con la proyección de la 
exposición “7 rios” (Lifelines – 7 
rivers) de Kadir van Lohuizen.

Con la participación de 
periodistas, programadores y 
promotores culturales.

Jornades de tertúlies coordinades per l’arquitecte Rafel Moranta Pericàs.

Dins la capacitat d’imaginar aquella illa, anomenada “de la calma” per 
Santiago Russiñol (eslògan mai superat dins els marqueting turístic), tindrem 
la clau de l’èxit, com a destí turístic, de l’illa de Mallorca.
El que van trobar aquells primers visitants ho havia treballat algú, amb 
aquella manera de fer, seguint els antics costums apresos.
El que pretenem és intentar trobar aquell esperit i que és pugui tornar a 
emprar davant l’arribada d’un nou visitant. Jornades de tertúlies amb:

MESTRESSES DE CASA, que les convertien en llocs on es podia viure amb tota 
dignitat, encara que no hi hagués massa recursos econòmics.

GENT DE POSSESSIÓ, que mantenien aquelles finques plenes de vida humana, 
animal i vegetal.

MESTRES D’OBRES, que tira a tira convertien les pedres del camp en caus per 
viure l’home.

PESCADORS, que s’acostaven a la mar i transformaven el litoral.

TURISTES, perquè ens contin aquell primer cop d’ull.

AGENDA LOCAL 21
ALS CONSTRUCTORS
DE L’ILLA DE LA CALMA

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 
Y SU PAPEL COMO 
TRASMISORES
DE LA CULTURA

AGUA Y 
MEDIO AMBIENTE

AULA D’EDUCACIÓ  
AMBIENTAL

18 d’abril, Bunyola
19 d’abril, Porreres
20 d’abril, Sa Pobla
21 d’abril, Manacor

Itinerant / bus

Amb aquestes conferències, xerrades i debats, 
Alternatilla es converteix en un fòrum interactiu 
en què els assistents poden participar donant la 
seva opinió personal i debatent amb els ponents 
els temes que es tracten.

Charlas divulgativas, conferencias, debates y mesas redondas

Aigua i Medi Ambient. Política Global de l’Aigua.  La conferència es 
complementa  amb la projecció de l’exposició  “7 rios” (Lifelines – 7 
rivers) de Kadir van Lohuizen.Amb la participació de 

periodistes, programadors i 
promotors culturals.

ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
I EL SEU PAPER COM A 
TRANSMISSORS 
DE LA CULTURA

La red balear. La sostenibilidad, 
una apuesta de la gestión 
medioambiental para nuestros 
municipios. 

AGENDA LOCAL 21

AIGUA I MEDIAMBIENT
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Mesa redonda con todos 
los fotógrafos participantes 
en las exposiciones del pro-
grama:  Pep Bonet, Fernando 
Moleres, Matias Costa y Kadir 
Louhizen.

El trabajo de las organizacio-
nes humanitarias. 
Presentado por la ONG Médi-
cos Sin Fronteras, Premio No-
bel de La Paz 1999.

También se proyecta la ex-
posición “Posithiv+” de Pep 
Bonet, desarrollando el tema 
“SIDA, la introducción de los 
medicamentos antiretrovi-
rales en Africa”.

Conferencia debate so-
bre cine,  comparando 
y analizando dos expe-
riencias diferentes, por 
una parte el estado de 
la cinematografía en 
Baleares, con la par-
ticipación de repre-
sentantes de la ACIB 
(Asociació de Cineastes 
de les Illes Balears) y 
por otra parte la expe-
riencia de una de las 
cinematografías latino-
americanas más impor-
tantes y desarrolladas, 
la mexicana, con los po-
nentes : Manuela Lema 
(coordinadora de cine, 
Instituto de Mexico en 
España), Jorge Magaña 
(Instituto Mexicano 
de Cinematografía) y 
Yuriria Montero (pro-
ductora mexicana)

Acercar el mundo del 
cortometraje a los 
jóvenes o a aquellos in-
teresados en esta discip-
lina. Charla divulgativa 
impartida por profesio-
nales del cine con expe-
riencia en la realización 
de cortometrajes. El ob-
jetivo es proporcionar 
un conocimiento global 
y concreto sobre qué es 
un producto audiovisu-
al a través del cortomet-
raje. / - Introducción al 
lenguaje audiovisual. / 
- El guión. Cómo contar 
una historia. 

CINE
Dos experiencias: 
Illes Balears 
y Mexico

FOTOGRAFIA
DOCUMENTAL
Y FOTOPERIODISMO EL CORTOMETRAJE

INTERACCION
HUMANITARIA

Més informació
i detalls de la programació
a www.alternatilla.com  
i al telèfon 971 21 32 55

Taula rodona amb tots els 
fotògrafs participants en les 
exposicions del programa:  
Pep Bonet, Fernando Mole-
res, Matias Costa i Kadir 
Louhizen.

El treball de les organitza-
cions humanitàries (presen-
tat per la ONG Metges Sense 
Fronteres, Premi Nobel de 
La Pau 1999). També es pro-
jecta l’exposició Posithiv+ de 
Pep Bonet, desenvolupant el 
tema “SIDA, la introducció 
dels medicaments antiretro-
virals a Àfrica”.

Conferència-debat so-
bre cinema,  comparant 
i analitzant dues ex-
periències diferents, 
d’una banda l’estat de 
la cinematografia en 
Balears, amb la partici-
pació de representants 
de l’ACIB (Asociació de 
Cineastes de les Illes 
Balears) i d’altra banda 
l’experiència d’una de 
les cinematografies 
llatinoamericanes més 
importants i desenvolu-
pades, la mexicana, amb 
els ponents : Manuela 
Lema (coordinadora 
de cinema, Institut de 
Mèxic a Espanya), Jorge 
Magaña (Institut Mex-
icà de Cinematografia) 
i Yuriria Montero (pro-
ductora mexicana).

El curtmetratge : Aco-
star el món del curt-
metratge als joves o 
a aquells interessats 
en aquesta disciplina. 
Xerrada divulgativa 
impartida per profes-
sionals del cinema amb 
experiència en la realit-
zació de curtmetratges. 
L’objectiu és propor-
cionar un coneixement 
global i concret sobre 
què és un producte au-
diovisual a través del 
curtmetratge. / - Intro-
ducció al llenguatge au-
diovisual. / - El guió. Com 
contar una història. 

INTERACCIÓ
HUMANITÁRIAEL CURTMETRATGE

FOTOGRAFIA
DOCUMENTAL
I FOTOPERIODISME

CINEMA
Dues experiències: 
Illes Balears 
i Mèxic
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ATOM RHUMBA
+ The Redsuns

TEATRE LLOSETA

ANTONIO VEGA

TEATRE LLOSETA

EUROS CHILDS
(Gorkys Zygotic Mynci)

TEATRE LLOSETA

JAVIER COLIS
y las Malas Lenguas

TEATRE LLOSETA

JOAN ISAAC

TEATRE XESC FORTEZA
PALMA

STERLIN

CA’N GELABERT
BINISSALEM

MANDO DIAO
+ The Nash

TEATRE LLOSETA

FANTASTIC 4

Empleado del Mes, 
Trailer, Zinedines, 
Petit

TEATRE LLOSETA

MANTA RAY

TEATRE LLOSETA

Abril Abril

Abril Abril

AbrilAbril

Abril

Març

MUSICA

Abril



21

   

FOTO
GRAFIA

CHILDREN AT WORK
Fernando Moleres

Museu i Fons Artístic
de Porreres

POSITHIV+
Pep Bonet

Museu d’Art
Contemporani, 
Sa Pobla

LIFELINES - 7 RIVERS
Kadir Louhizen

Claustre de Sant
Vicenç Ferrer, Manacor

FAITH IN CHAOS
Pep Bonet

Sala Parroquial
Bunyola

LAS PUERTAS 
DE EUROPA
Matias Costa

Ca’n Gelabert
Binissalem

HUMANITARIS 
EN ACCIO (MSF)

Palma, Inca i Manacor

Xerrades divulgatives,
conferències, debats 

i taules rodones

AGENDA LOCAL 21

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

I EL SEU PAPER COM A 

TRANSMISSORS DE LA CULTURA

ALS CONSTRUCTORS 

DE L’ILLA DE LA CALMA

AIGUA I MEDIAMBIENT

CINEMA. DUES EXPERIÈNCIES: 

ILLES BALEARS I MÈXIC

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

I FOTOPERIODISME

 EL CURTMETRATGE

INTERACCIÓ HUMANITÀRIA

Charlas divulgativas,
conferencias, debates 
y mesas redondas

AGENDA LOCAL 21

AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y SU PAPEL COMO 

TRANSMISORES DE LA CULTURA

A LOS CONSTRUCTORES 

DE LA ISLA DE LA CALMA

AGUA Y MEDIAMBIENTE

CINE. DOS EXPERIENCIAS: 

ISLAS BALEARES Y MÉXICO

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 

Y FOTOPERIODISMO

EL CORTOMETRAJE

INTERACCIÓN HUMANITARIA

30 DE MARÇ
AL 28 D’ABRIL 1 AL 30 D’ABRIL  2 AL 30 D’ABRIL

 11 AL 20 D’ABRIL  6 AL 28 D’ABRIL 8 AL 30 D’ABRIL

MOSTRA 
DE CURTMETRATGES
I DOCUMENTALS 
MEXICANS

Del 19 al 23 d’abril
Palma / Sa Pobla

CULTURA CLUB

Del 4 al 29 d’abril
Palma
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3:30 min .
Dirección: Max Zunino

Un hombre recuerda de 
manera muy concreta 
su primer contacto con 
el mar. 

15 min.  
Dirección: Roberto Fiesco

Un joven estudiante 
mudo va al cine en una 
de sus pintas escolares, 
pero cambia de idea al 
conocer a un hombre 
desempleado que 
intenta comunicarse 
con él. Entre mensajes y 
juegos, los dos habrán 
de descubrir algo que no 
imaginaron.

9 min.  
Dirección: Alejandro Volovich

Un hombre frágil, es 
maltratado mental 
y físicamente por su 
mujer. Después de 
muchos años sucede 
lo inesperado, un 
accidente, le cambia la 
vida.

10 min.  
Dirección: Víctor Herrera

Alicia y Marcos, 
abrazados, descansan 
apaciblemente dentro 
de la tina de su nuevo 
departamento. Escuchan 
ruidos. Alguien entró. 
Alfredo y Claudia, 
llegan a su nuevo 
departamento, se 
comienzan a besar hasta 
que escuchan ruidos 
dentro del baño.

Alicia i Marcos, abraçats, 
descansen plàcidament 
dins la tina del seu nou 
departament. Escolten 
sorolls. Algú va entrar. 
Alfredo i Claudia, arriben 
al seu nou departament, 
es comencen a besar fins 
que escolten sorolls dins 
el bany.

MOSTRA 
DE CURTMETRATGES

I DOCUMENTALS MEXICANS

Dues pel·lícules documentals i una mostra

de vuit curtmetratges en 35 mm. seleccionats

entre les millors produccions mexicanes de 2005. 

SA CONGREGACIÓ

Sa Pobla
19, 22 i 23 d’abril

6 min.  
Dirección: Roberto Aguilera

Un hombre solitario 
y hermético, esta 
atrapado en sí mismo 
y en su frustración. 
Vive solo con su madre, 
lleva una vida rutinaria 
y realiza un trabajo 
monótono que no 
disfruta. 

9 y 20 RECUERDO DAVID

HASTA QUE LA 
MUERTE NOS 
SEPARE

LA NOCHE DE 
SIEMPRE

Un home solitari i 
hermètic, està atrapat 
en si mateix i en la seva 
frustració. Viu sol amb 
la seva mare, porta una 
vida rutinària i realitza 
un treball monòton del 
què no gaudeix. 

Un home recorda de 
manera molt concreta el 
seu primer contacte amb 
el mar. 

Un jove estudiant mut va 
al cinema en una de les 
seves sortides escolars, 
però canvia d’idea en 
conèixer a un home 
desocupat que intenta 
comunicar-se amb ell. 
Entre missatges i jocs, els 
dos hauran de descobrir 
quelcom que no van 
imaginar.

Un home fràgil, 
és maltractat 
mentalment i 
físicament per 
la seva dona. 
Després de molts 
anys succeeix 
l’inesperat, un 
accident, li canvia 
la vida.

TEATRE MUNICIPAL

Passeig Mallorca, Palma 

Del 19 al 23 d’abril

Entrada gratuïta Entrada gratuïta
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8 min.  
Dirección: Mariana Miranda

Una estación de radio 
fantástica que existe 
en la imaginación de 
una niña pequeña, 
nos llevará a mirar su 
mundo y los seres que la 
acompañan.

8 min.  
Dirección: Ana P. Castellanos

La vida de un hombre 
que vive cuidando a su 
enferma madre, se ha 
convertido en una rutina 
diaria. La incapacidad 
del hombre para 
desprenderse de lo que 
más quiere, y su renuncia 
a quedarse solo, hace 
que ni siquiera la muerte 
rompa la rutina. 

10 min. 
Director: Jack Zagha.

Lo peor que puede 
decirte una mujer es: Yo 
también te quiero pero 
sólo como amigo.

105 min
Dirección: Alejandra Islas  

Documental que 
retrata las historias 
de vida de un grupo 
de homosexuales en 
Juchitán, una región 
al sur de México, que 
defienden su derecho a 
ser diferentes por medio 
de las transgresiones, 
la identidad étnica y 
el placer de celebrar 
intensamente la vida. 

86 min.  
Dirección: Marcela Arteaga  

Recuerdos es el recorrido 
por una historia del siglo 
pasado, tomando la vida 
de Luis Frank como línea 
narrativa: la guerra civil 
española, la Segunda 
Guerra Mundial, la 
emigración, la búsqueda, 
la libertad, la infancia, 
un México guardado en 
la memoria.

ACIB neix en un moment excepcional dins del panorama audiovisual de 
les Illes Balears. El cinema és el factor principal que ha impulsat la iniciativa 
d’aquesta associació. El bon moment que viu el sector audiovisual també ha 
servit de motivació per impulsar ACIB.

ACIB és una associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu promoure 
el cinema a les Illes, a més de promoure tots els directors, cineastes i creadors 
del món cinematogràfic i audiovisual.

La recent aparició d’un canal autonòmic, la proliferació d’escoles i acadèmies 
dedicades al cinema i a l’audiovisual, així com la creació d’altres associacions 
com Docus Balear, APAIB (Associació de Productors Audiovisuals de les Illes 
Balears) o l’Associació d’Actors, i sobre tot, la tasca realitzada aquests darrers 
anys per la gent dels Festivals de Cinema, com és el cas de FONART, han 
estat determinants perquè un nodrit grup de directors de cinema decidíssim 
crear aquesta associació.

Però desgraciadament la nostra comunitat està a la cua en lo referent a ajuts 
al cinema. En un estudi realitzat recentment, som una de les comunitats 
amb menys ajudes al cinema. En l’actualitat vivim una altra realitat dins 
del panorama audiovisual. Aquesta associació pretén demostrar que en la 
nostra comunitat hi ha suficients professionals i, sobretot, suficient talent, 
com per promocionar i que ajudin als nostres cineastes.

Pel.licules internacionals com “Aro Tolbukhin” de Agustí Villaronga o “El 
celo” de Antoni Aloy; “Mar de Fang” de Luis Ortas, documental sobre l’obra 
de Miquel Barceló per a la Seu de Palma, els recents treballs en el camp de 
l’animació per ordinador, pel.licules modestes però que han conseguit el 
seu públic a les illes com “Funeraria Independent” de Josep Hernández i 
Miquel Mascaró, “Blocao” de Pere March o “Aislados” de David Marqués 
(que s’estrena el proper mes amb 60 copies per tot l’estat), i curtmetratges 
com “El viaje” de Toni Bestard, guardonat amb més de 45 premis nacionals 
i internacionals, demostren que el cinema fet per realitzadors illencs s’ha de 
començar a tenir en compte.

Toni Bestard (Director de Cinema i membre d’ACIB)

ASSOCIACIO DE CINEASTES DE LES ILLES BALEARS

La pitjor cosa que et 
pot dir una dona és: 
“M’agrades però només 
com un amic”.

Una estació de ràdio 
fantàstica que existeix 
en l’imaginació d’una 
nena petita, ens portarà 
a mirar el seu món i els 
éssers que l’acompanyen.

La vida d’un home que 
viu cuidant la seva mare  
malalta, s’ha convertit 
en una rutina diària. La 
incapacitat de l’home 
per desprendre’s del 
que més vol, i la seva 
renúncia a quedar-se sol, 
fa que ni tan sols la mort 
trenqui la rutina. 

Records és el recorregut 
per una història del 
segle passat, prenent 
la vida de Luis Frank 
com a línia narrativa: la 
guerra civil espanyola, la 
Segona Guerra Mundial, 
l’emigració, la recerca, 
la llibertat, la infància, 
un Mèxic guardat en la 
memòria, són alguns 
dels temes d’aquesta 
pel·lícula. Records és la 
història de gent la vida 
de la qual va ser filada 
per ruptures, gent que 
va recórrer el món a la 
recerca d’un lloc al qual 
pertànyer.  

Documental que retrata 
les històries de vida d’un 
grup d’homosexuals 
a Juchitán, una regió 
al sud de Mèxic, que 
defensen el seu dret a 
ser diferents per mitjà 
de les transgressions, la 
identitat ètnica i el plaer 
de celebrar intensament 
la vida.

MI RADIO RUTINA
YO TAMBIEN
TE QUIERO

MUXES: 
AUTENTICAS, 
INTREPIDAS 
Y BUSCADORAS DE 
PELIGRO
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The Redsuns nacieron 
cuando Felip Palou regresó 
de Barcelona y se encontró 
con Diego Águila (ex Honey 
Langstrumpf). Juntos grabar-
on un disco de rock’n’roll sin 
concesiones, tan cercano a 
los riffs directos al estómago 
de los primeros Black Rebel 
Motorcycle Club como al 
rock planeador de The Verve. 
Acaban de incluir un par 
de canciones de ese primer 
disco en la nueva película 
de Óscar Jaenada, mientras 
perfeccionan las canciones 
que formarán parte de su 
próxima grabación.

Des que van aparèixer -farà 
uns deu anys- a l’escena 

nacional de la mà del petit 
segell Alehop! i després de 
Munster Records, Atom Rhumba 
han anat perfeccionant un 
so nerviós, orgànic, personal 
i tremendament efectiu, que 
segons la seva pròpia definició 
se centra “en la part física de 
la música, la que va a l’estómac 
i als genitals sense fer aturada 
pel cervell. Hem escoltat massa 
James Brown!”.

Disposats ja a començar 
aquest estiu la gravació del seu 
nou disc, del qual presentaran 
cinc temes en el concert del 
Teatre de Lloseta el proper 31 
de març (on actuaran junta-
ment amb The Redsuns), Atom 
Rhumba segueixen gaudint de 
moment de l’èxit obtingut amb 
“Backbone Ritme”, el seu millor 
disc fins avui. Un disc que, unit 
a la fama del seu directe feroç 
i incontestable, va ajudar a 
posar el nom del grup al lloc de 
preeminència que porta anys 
mereixent. A això va ajudar 
també la coincidència temporal 
amb una sèrie de grups que, en 
el pla internacional, reivindi-
caven algunes de les referències 
que els bilbaïns porten anys es-
grimint: “inevitablement la críti-
ca és presa de les modes. Quan 
va sortir “Backbone  Ritmo” 
tocava la de l’anomenat punk-
funk, i alguns ens van prendre 
com els paladins d’aquest estil 
aquí. Crec que és un comentari 
simplista, propi de crítics man-
drosos que només han sentit 
un parell de temes del disc. No 
nego la meua afecció a algun 
dels suposats pares d’aquesta 
moguda, però crec que la nostra 
música té una major perspectiva 
que la d’aquests grups que, en 
la majoria dels casos, no passen 
del clixé”. Ara, respectats com 
un dels noms més fiables de 
l’escena musical, i amb un reper-
tori impecable sostingut sobre el 
culte al ritme i a la millor música 
negra en clau de rock, Atom 
Rhumba s’atreveixen amb tot, 
fins amb clàssics del free jazz 
com Art Ensemble of Chicago 
(als qui porten al seu terreny 
en la seva última col·laboració 
discogràfica amb Josetxo Anitua 
de Càncer Moon).

El seu concert al desembre al 
festival Indirama, que va deixar 
a més d’un amb la boca oberta 
davant el desplegament de 
salvatgisme i elegància a parts 
iguals, no va semblar  deixar 
contents als seus responsables: 
“segurament va ser el pitjor 

concert que hem fet en els 
últims mesos. No té disculpa 
oferir un directe tan mediocre, 
tenim moltes ganes de tocar a 
Lloseta per poder rescabalar la 
gent de Mallorca”. 
Atenció, doncs, que vénen amb 
ganes i són de Bilbao.

Desde que aparecieron 
-hará unos diez años- en la 

escena nacional de la mano del 
pequeño sello Alehop! y luego 
de Munster Records, Atom 
Rhumba han ido perfeccionan-
do un sonido nervioso, orgáni-
co, personal y tremendamente 
efectivo, que según su propia 
definición se centra “en la parte 
física de la música, la que va al 
estómago y a los genitales sin 
hacer parada por el cerebro. 
¡Hemos escuchado demasiado 
James Brown!”.

Dispuestos ya a comen-
zar este verano la grabación 
de su nuevo disco, del cual 
presentarán cinco temas en 
el concierto del Teatre de 
Lloseta el próximo 31 de marzo 
(donde actuarán junto con The 
Redsuns), Atom Rhumba siguen 
por el momento disfrutando del 
éxito cosechado con “Backbone 
Ritmo”, su mejor disco hasta 
la fecha. Un disco que, unido 
a la fama de su directo feroz e 
incontestable, ayudó a poner el 
nombre del grupo en el lugar de 
preeminencia que 
lleva años mereciendo. A ello 
ayudó también la coinciden-
cia temporal con una serie 
de grupos que, en el plano 
internacional, reivindicaban 
algunas de las referencias 
que los bilbaínos llevan años 
esgrimiendo: “inevitablemente 
la crítica es presa de las modas. 
Cuando salió “Backbone Ritmo” 
tocaba la del llamado punk-

funk, y algunos nos tomaron 
como los paladines de ese estilo 
aquí. Creo que es un comentario 
simplista, propio de críticos 
perezosos que sólo han oído 
un par de temas del disco. No 
niego mi apego a alguno de los 
supuestos padres de esa movida, 
pero creo que nuestra música 
tiene una mayor perspectiva 
que la de esos grupos que, en la 
mayoría de los casos, no pasan 
del cliché”. Ahora, respetados 
como uno de los nombres más 
fiables sobre las tablas, y con un 
repertorio intachable sostenido 
sobre el culto al ritmo y a la 
mejor música negra en clave de 
rock, Atom Rhumba se atreven 
con todo, hasta con clásicos del 
free jazz como Art Ensemble of 
Chicago (a quienes llevan a su 
terreno en su última colabo-
ración discográfica con Josetxo 
Anitua de Cancer Moon).

Su concierto en diciembre 
en el festival Indirama, que dejó 
a más de uno con la boca abi-
erta ante semejante despliegue 
de salvajismo y elegancia a 
partes iguales, no pareció sin 
embargo dejar contentos a sus 
responsables: “seguramente fue 
el peor concierto que hemos 
dado en los últimos meses. No 
tiene disculpa ofrecer un directo 
tan mediocre, tenemos muchas 
ganas de tocar en Lloseta para 
poder resarcir a la gente de 
Mallorca”. 
Cuidado, pues, que vienen con 
ganas y son de Bilbao.

The Redsuns

The Redsuns van néixer 
quan Felip Palou va tornar 
de Barcelona i es va tro-
bar amb Diego Águila (ex 
Honey Langstrumpf). Junts 
van enregistrar un disc de 
rock’n’roll sense concessions, 
tan proper als riffs directes a 
l’estómac dels primers Black 
Rebel Motorcycle Club com al 
rock planador de The Verve. 
Acaben d’incloure un parell 
de cançons d’aquest primer 
disc en la nova pel·lícula 
d’Óscar Jaenada, mentre 
perfeccionen les cançons 
que formaran part de la seva 
pròxima gravació.

Divendres 31 de març
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h
Preu: 12 euros

www.atomrhumba.com

Atom Rhumba
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Euros Childs

Desde que tenía quince años Euros Childs ha grabado y editado 
discos al frente de los deliciosos Gorky’s Zygotic Mynci, el 

grupo que formó con su hermana y varios amigos de la infancia 
(en “Patio”, el disco que recupera sus primeras maquetas, incluso 
se oye a su madre riñéndoles por el ruido que armaban en la casa). 
Con ellos se formó una intachable reputación de bardo excén-
trico y niño prodigio entre unos medios que no daban crédito a lo 
que veían: un grupo de adolescentes que, en la era del brit-pop, 
preferían escuchar a Robert Wyatt. ¡Y encima cantaban la mitad 
de su repertorio en galés! Tan bien les fue, que en una entrevista 
a la BBC reconocían que “de haber sabido que nos iba a ir tan bien 
hubiésemos escogido otro nombre”. En todo caso, es de justicia 
reconocer que Gorky’s etcétera fueron los primeros en reivindicar 
el folk psicodélico y el hippismo de The Incredible String Band, 
antes de que Devendra Banhart y Andy Cabic empezasen a dejarse 
la barba. Si hubiese nacido veinte años antes, quizá Euros habría 
coincidido en Deià con Kevin Ayers y Daevid Allen, y seguro que se 
le ilumina la cara cuando se entere de que Donovan pasa gran parte 
del año en la isla.
Ahora, cuando el grupo ha decidido tomarse un descanso indefini-
do, Childs acaba de editar su primer disco en solitario, que pre-
sentará el 1 de abril en el Teatre de Lloseta. “Chops” pretende ser 
un disco festivo, y de hecho el ambiente general es el de un disco 
hecho sin presiones y sin una dirección definida. Un poco como el 
“Surfistes en càmera lenta”, de Joan Miquel Oliver. Todo cabe en 
este cajón de sastrecillo valiente: glam, country, disco, pop, rock, 
folk y, por supuesto, algunos títulos en galés imposibles de pronun-
ciar. Euros Childs ha grabado el disco por su cuenta, tocándolo todo, 
sin pararse a pensar en una línea argumental que no fuese la aus-
encia de tal concepto. Así le ha salido el disco: variado, valiente, di-
vertido, espontáneo y, cómo no, tan excéntrico como cabía esperar 
viniendo de quien viene. No es otro disco de Gorky’s Zygotic Mynci, 
no es un disco de folk-pop y armonías de las que han hecho célebres 
últimamente The Magic Numbers (aunque algo de eso hay), pero sí 
es otra entrega de la peculiar imaginación y la anárquica creatividad 
de un hombre aún joven que lleva más de media vida regalándonos 
canciones llenas de magia.

Dissabte 1 d’abril 
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h / Preu: 15 euros

www.euroschilds.com

Des que tenia quinze anys Euros Childs ha enregistrat i editat dis-
cos al capdavant dels deliciosos Gorky’s Zygotic Mynci, el grup 

que va formar amb la seva germana i diversos amics de la infància (a  
“Patio”, el disc que recupera les seves primeres maquetes, fins i tot 
se sent la seva mare renyant-los pel soroll que armaven a la casa). 
Amb ells es va formar una impecable reputació de bard excèntric i 
nen prodigi entre uns mitjans que no donaven crèdit al que veien: 
un grup d’adolescents que, a l’era del brit-pop, preferien escoltar 
a Robert Wyatt. I a més cantaven la meitat del seu repertori en 
gal·lès! Tan bé els va anar, que en una entrevista a la BBC reconeix-
ien que “d’haver sabut que ens aniria tan bé haguéssim escollit un 
altre nom”. En tot cas, és de justícia reconèixer que Gorky’s etcètera 
van ser els primers a reivindicar el folk psicodèlic i el hippisme de 
The Incredible String Band, abans que Devendra Banhart i Andy 
Cabic comencessin a deixar-se la barba. Si hagués nascut vint anys 
abans, potser Euros hauria coincidit a Deià amb Kevin Ayers i David 
Allen, i segur que se li il·lumina la cara quan s’assabenti de què 
Donovan passa gran part de l’any a l’illa.
Ara, quan el grup ha decidit prendre’s un descans indefinit, Childs 
acaba d’editar el seu primer disc en solitari, que presentarà l’1 
d’abril al Teatre de Lloseta. “Chops” pretén ser un disc festiu, i de 
fet l’ambient general és el d’un disc fet sense pressions i sense una 
direcció definida. Una mica com el “Surfistes en càmera lenta”, de 
Joan Miquel Oliver. Tot cap en aquest calaix de sastre valent: glam, 
country, disc, pop, rock, folk i, per descomptat, alguns títols en 
gal·lès impossibles de pronunciar. Euros Childs ha enregistrat el disc 
pel seu compte, tocant-ho tot, sense aturar-se a pensar en una línia 
argumental que no fos l’absència de tal concepte. Així li ha sortit 
el disc: variat, valent, divertit, espontani i, com no podia ser de cap 
altra manera,, tan excèntric com era d’esperar venint de qui ve. No 
és un altre disc de Gorky’s Zygotic Mynci, no és un disc de folk-pop 
i harmonies com les que han fet cèlebres últimament The Magic 
Numbers (encara que quelcom d’això hi ha), però sí que és una 
altra entrega de la peculiar imaginació i l’anàrquica creativitat d’un 
home encara jove que porta més de mitja vida regalant-nos cançons 
plenes de màgia.
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Antonio Vega escribió 
algunas de las páginas 

más gloriosas y memorables 
de la música española de los 
años 80 al frente de Nacha 
Pop. Suya es la inolvidable 
melodía de “Chica de Ayer”, 
uno de los himnos más re-
cordados de aquella época 
de ilusiones, inocencia y pop 
de la llamada nueva ola. El 
grupo se separó en el 88, y a 
partir de ahí Antonio Vega 
comenzó una carrera en sol-
itario que ha ido del éxito 
casi inmediato con “El sitio 
de mi recreo”, en el 91, a los 
largos espacios de tiempo en los que muchos se apresuraban 
a darle por acabado o por desaparecido. Pero lo cierto es 
que “Ese chico triste y solitario” (como lo describían en el 
tributo que le dedicaron en el 93 artistas como Gabinete Ca-
ligari, Alaska, Mamá o Los Secretos, entre otros) no se ha ido 
nunca lo suficientemente lejos como para que le olvidemos. 
Y menos en Mallorca, adonde vino a grabar “Anatomía de 
una ola” en el 98, con Joan Bibiloni a la producción.

A punto de cumplir cincuenta años, el cantante y guitar-
rista más frágil y misterioso del pop español vuelve a la isla 
el 7 de abril (acompañado de su discípulo Chema Vargas en 
el Teatre de Lloseta) presentando las canciones que compo-
nen “3000 Noches con Marga”, el disco que editó en 2005 

como homenaje a la que 
fue su compañera durante 
los últimos años, fallecida 
en febrero de 2004. En este 
disco nostálgico e inevita-
blemente teñido de tristeza, 
Antonio Vega exorciza el 
dolor y la pérdida en nueve 
canciones espléndidamente 
arregladas, que le han va-
lido una nominación al pre-
mio a la Mejor Producción 
en los Premios de la Música 
de 2006. Nueve canciones 
en las que el cantante 
y compositor ha tocado 
además la mayoría de los 

instrumentos (teclados, guitarras y bajos) aportando suaves 
toques experimentales a su conocida receta de melodías 
atemporales y letras cuidadas hasta el más mínimo detalle. 

Antonio Vega va escriure algunes de les pàgines més glo-
rioses i memorables de la música espanyola dels anys 80 

al capdavant de Nacha Pop. Seva és la inoblidable melodia 
de “Chica de ayer”, un dels himnes més recordats d’aquella 
època d’il·lusions, innocència i pop de l’anomenada “nueva 
ola”. El grup es va separar en el 88, i a partir d’aquí Antonio 
Vega va començar una carrera en solitari que ha anat de 
l’èxit gairebé immediat amb “El sitio de mi recreo”, en el 91, 
als llargs espais de temps en què molts s’apressaven a donar-
lo per acabat o per desaparegut. Però el ben cert és que 
“Aquest noi trist i solitari” (com ho descrivien en el tribut 
que li van dedicar en el 93 artistes com  Gabinete Caligari, 
Alaska, Mamà o Los secre-
tos, entre altres) no se n’ha 
anat mai prou lluny com 
perquè l’oblidem. I menys 
a Mallorca, on va venir a 
enregistrar “Anatomia de 
una ola” en el 98, amb Joan 
Bibiloni a la producció.

A punt de complir cinquanta anys, el cantant i guitar-
rista més fràgil i misteriós del pop espanyol torna a l’illa el 
7 d’abril (acompanyat del seu deixeble Chema Vargas en el 
Teatre de Lloseta) presentant les cançons que componen 
“3000 Noches con Marga”, el disc que va editar el 2005 com 
a homenatge a la què va ser la seva companya durant els 
últims anys, i que va morir el febrer de 2004. En aquest disc 
nostàlgic i inevitablement tenyit de tristesa, Antonio Vega 
exorcitza el dolor i la pèrdua en nou cançons esplèndida-
ment arreglades, que li han valgut una nominació al premi a 
la Millor Producció en els Premis de la Música de 2006. Nou 
cançons en què el cantant i compositor ha tocat a més a més 

la majoria dels instruments 
(teclats, guitarres i baixos) 
aportant suaus tocs experi-
mentals a la seva coneguda 
recepta de melodies atem-
porals i lletres cuidades fins 
al més mínim detall. 

Antonio Vega

www.antoniovega.com

Divendres 7 d’abril
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h Preu: 15 euros
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Fora des Sembrat

Divendres 7 d’abril
AUDITORI D’ALCUDIA
Hora: 22’00 h
Preu: 12 euros (anticipada), 15 euros (taquilla)

www.mallorcaweb.net/forasembrat

El grupo Fora des Sembrat 
nace el año 1991 por 

iniciativa del cantante y gui-
tarra Pep Miquel Suasi, y del 
bajista Guillem Cerdá.

Para celebrar los 15 
años de vida, el grupo tiene 
previsto registrar un conci-
erto acústico en el Auditorio 
de Alcudia el próximo 7 de 
abril. En él, participarán ami-
gos de la banda, como: Joan 
Joan Bibiloni, Música Nostra, 
Guillem Porcel (La Granja), 
Joan Miquel Oliver, Pau 
Debon (Antonia Font), Pemi 
Fortuny (Lax’n’Busto), Josep 

El grup Fora des Sembrat 
neix l’any 1991 per ini-

ciativa del cantant i guitarra 
Pep Miquel Suasi, i del baix-
ista Guillem Cerdà. 

Per celebrar els 15 anys 
de vida, el grup té previst 
enregistrar un concert 
acústic a L’Auditori d’Alcúdia 
el proper dia 7 d’Abril. En 
ell, hi participaran amics 
de la banda, com són: Joan 
Bibiloni, Música Nostra, Guil-
lem Porcel (La Granja), Joan 
Miquel Oliver, Pau Debon 
(Antònia Font), Pemi Fortuny 
(Lax’n’Busto), Josep Thió, 
Cris Juanico, Cap·pela, Víctor 
Uris, Rafa Ferrá, Albert Can-
dela, així com l’Orquestra 
de Cambra de la Fundació 
Sa Nostra. Gràcies a totes 
aquestes col·laboracions, 
el proper disc dels Fora des 
Sembrat tendrà un caire 
molt emotiu i musicalment 
parlant, trobarem un disc 
molt íntim, amb la variant 
acústica que el protagonit-
zarà.

Desprès de 15 anys, ens 
trobarem amb un Fora des 
Sembrat despullat amb 
guitarres acústiques, fent 
un repàs als seus 6 treballs 
discogràfics. 

Participa amb el 15è 
aniversari de la banda, i amb 
l’enregistrament del que 
serà el seu proper disc, el 7 

Thió, Cris Juanico, Cap·pela, 
Víctor Uris, Rafa Ferrá, 
Albert Candela, así como la 
Orquesta de Cámara de la 
Fundación Sa Nostra. Gracias 
a todas estas colaboraciones, 
el próximo disco de Fora des 
Sembrat tendrá un aire muy 
emotivo y, musicalmente 
hablando, nos encontrare-
mos un disco muy íntimo, 
con la variable acústica como 

protagonista. 
Después de 15 años, nos 

encontraremos con un Fora 
des Sembrat despojado de 
guitarras acústicas, haciendo 
un repaso de sus 6 trabajos 
discográficos. 

Participa con el 15 ani-
versario de la banda, y con la 
grabación de lo que será su 
próximo disco, el 7 de abril 
en el Auditorio de Alcudia. 

TEATRE
LLOSETA

HORARI DIVENDRES I DESSABTE: 21’30
HORARI DIUMENGE: 19’00
PREU: 9 EUROS

www.teatrelloseta.com
info@teatrelloseta.com

Informació i reserves
971 514 452

Més informació pròximament 
a www.fonart.com

PRÒXIMS CONCERTS 
     AL TEATRE LLOSETA
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Acompaña a Corcobado 
en Demonios Tus Ojos, 

lideró Mil Dolores Pequeños 
y Vamos A Morir, y acaba de 
editar su segundo disco en 
solitario, “Lo Eterno Es Lo Que 
Más Dura”, con el acompaña-
miento de su nuevo grupo, Las 
Malas Lenguas (nada que ver 
con el grupo de los hermanos 
Auserón: los de Javier estaban 
antes). El madrileño Javier Colis 
ha sido considerado durante 
toda la década de los 90 como 
un guitarrista versátil e imagi-
nativo, excéntrico por momen-
tos, pero parece encontrarse 

cómodo en su nueva faceta 
como cantante. En su nuevo 
disco mantiene el lenguaje 
propio que le caracteriza, pero 
opta por un enfoque más 
sencillo, apuntando a la esencia 
de unas canciones dominadas 
por el blues desestructurado y 
la larga sombra de Tom Waits: 
“muchas veces la verdadera ex-

perimentación puede estar en 
buscar la sencillez, que es más 
difícil que hacer una boutade 
para hacerse el raro. Por otra 
parte nunca he buscado la 
rareza, pero cada uno es como 
es. Cuando escucho lo que se 
hace por aquí me doy cuenta 
de que lo que hago se puede 
considerar raro, pero a mí los 
raros me parece que son los 
demás”. Sencillez compositiva 
y sentido del humor son dos 
características poco relacio-
nadas con un hombre que ha 
trabajado con Corcobado: “yo 
creo que abunda el sentido 
del humor en todo lo que he 
hecho, pero está claro que en 
buena medida no se ha reci-
bido de esa manera sino como 
sangre, sudor y lágrimas... 
dolor y pavor. Mi estilo siempre 
ha sido más bien expresionista, 
y esto puede llamar a engaño. 
También creo que a veces la 
gente se queda con lo más 
superficial o el estereotipo. 
Los nombres de mis grupos 
siempre han podido inducir a 
pensar en algo más sombrío, 
pero había una segunda lectura 
de ironía, de reírse en el fondo 
de todo eso que quizá no se 
ha sabido captar”. Javier Colis, 
que actúa el 8 de abril en el 
Teatre de Lloseta, es también 
codirector del festival Palabra y 
Música que acaba de cele-
brarse en Sevilla, un encuentro 
internacional de spoken word 
(“algunos piensan que es un 
festival de poesía con acom-
pañamiento musical, pero no: 
aunque algunos artistas recitan 
textos en verso, lo esencial es la 
prosa, que se cuentan histo-
rias”) que reunió el año pasado 
a figuras del género como 
John Giorno o Lydia Lunch, 
y este año ha convocado a 
Julian Cope, Richard Hell o Jello 
Biafra, entre otros.

Acompanya a Corcobado 
en Demonios Tus Ojos, va 

liderar Mil Dolores Pequeños i 
Vamos A Morir, i acaba d’editar 
el seu segon disc en solitari, 
“Lo Eterno Es Lo Que Más 
Dura”, amb l’acompanyament 
del seu nou grup, Las Malas 
Lenguas (res a veure amb el 
grup dels germans Auserón: 
els de Javier hi eren abans). El 
madrileny Javier Colis ha estat 
considerat durant tota la dèca-
da dels 90 com un guitarrista 
versàtil i imaginatiu, excèntric 
per moments, però sembla tro-
bar-se còmode en la seva nova 

faceta com a cantant. En el seu 
nou disc manté el llenguatge 
propi que el caracteritza, però 
opta per un enfocament més 
senzill, apuntant a l’essència 
d’unes cançons dominades 
pel blues desestructurat i la 
llarga ombra de Tom Waits: 
“molts cops la vertadera 
experimentació pot estar a 
cercar la senzillesa, que és més 
difícil que fer una “boutade” 
per fer-se el rar. D’altra banda 
mai no he cercat la raresa, 
però cadascú és com és. Quan 
escolto el que es fa per aquí 
me n’adono que el que faig es 
pot considerar rar, però a mi 
els rars em sembla que són els 
altres”. Senzillesa compositiva i 
sentit de l’humor són dues car-

acterístiques poc relacionades 
amb un home que ha treballat 
amb Corcobado: “jo crec que 
abunda el sentit de l’humor en 
tot el que he fet, però està clar 
que en gran manera no s’ha re-
but d’aquesta manera sinó com 
a sang, suor i llàgrimes... dolor 
i paüra. El meu estil sempre 
ha estat més aviat expressioni-
sta, i això ens pot enganyar. 
També crec que de vegades 
la gent es queda amb el més 
superficial o l’estereotip. Els 
noms dels meus grups sempre 
han pogut induir a pensar en 
quelcom més ombrívol, però 

hi havia una segona lectura 
d’ironia, de riure en els fons 
de tot això que potser no s’ha 
sabut captar”. Javier Colis, que 
actua el 8 d’abril en el Teatre 
de Lloseta, és també codirec-
tor del festival Paraula i Música 
que acaba de celebrar-se a 
Sevilla, una trobada internacio-
nal de spoken word (“alguns 
pensen que és un festival de 
poesia amb acompanyament 
musical, però no: encara que 
alguns artistes reciten textos 
en vers, l’essencial és la prosa, 
que es conten històries”) que 
va reunir l’any passat a figures 
del gènere com John Giorno 
o Lydia Lunch, i aquest any ha 
convocat Julian COPE, Richard 
Hell o Jello Biafra, entre altres.

Javier Colís y las malas lenguas

Dissabte 8 d’abril 
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h / Preu: 10 euros

www.javiercolisylasmalaslenguas.com
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Joan Isaac
Cantant que adopta una actitud de denuncia de la hipocresía dels 

temps moderns i vindica la bellesa de la passió com a únic refugi 
davant l’allau de violència de la vida quotidiana. Poeta de registre 
intimista, reprèn la tradició de la gran cançó d’autor. Joan Isaac és 
una de les grans veus que ha donat la cançó en catalá.

El nou concert d’en Joan Isaac és un espectacle de cançó d’autor. 
La lletra, el ritme i la melodia del nou concert i disc DE PROFUNDIS 
(Discmedi, 2006) es fusionen per donar a la paraula de l’autor la 
màxima brillantor. L’espectacle està concebut instrumentalment 
per a quartet (piano, teclats, acordió, baix i bateria) i els arranja-
ments de les noves cançons han estat creades per Olaf Sabater, Eros 
Cristiani, Mauro Pagani, Enric Colomé i Joan Garrobé. En el disc hi 
col·laboren, a més a més, en Lluís Llach i Anna Belén. 

Des de la profunditat de la veu d’en Joan Isaac, us proposem 
endinsar-vos en les profunditats de les cançons fetes des de l’ànima 
d’un dels nostres més grans artistes.

Joan Isaac, veu; Enric Colomer, piano; Eros Cristiani, teclats i acordió; 
Jordi Camp, baix; Lluís Ribalta, bateria i percussions

Cantante que adopta una actitud de denuncia de la hipocresía 
de los tiempos modernos y reivindica la belleza de la passion 

como un único refugio delante del alud de violencia de la vida 
cotidiana. Poeta de registro intimista, retoma la tradición de la 
gran canción de autor. Joan Isaac es una de las grandes voces 
que adopta la canción en catalán. 

El nuevo concierto de Joan Isaac es un espectáculo de canción 
de autor. La letra, el ritmo y la melodía del nuevo concierto y 
el disco DE PROFUNDIS (Discmedi, 2006) se fusionan para dar 
a la palabra del autor la máxima brillantez. El espectáculo está 
concebido instrumentalmente para cuarteto (piano, teclados, 
acordeón, bajo y batería) y los arreglos de las nuevas canciones 
han sido creados por Olaf Sabater, Eros Cristiani, Mauro Pagani, 
Enric Colomé y Joan Garrobé. En el disco colaboran ,además, 
Lluís Llach y Ana Belén.

Desde la profundidad de la voz de Joan Isaac, os proponemos 
adentraros en las profundidades de las canciones hechas desde el 
alma de uno de nuestros más grandes artistas. 

Joan Isaac, voz; Enric Colomer, piano; Eros Cristiani, teclados y 
acordeón; Jordi Camp, bajo; Lluís Ribalta, batería y percusiones.

Diumenge 9 d’abril
TEATRE XESC FORTEZA
Hora: 21’00 h / Preu: 12 euros
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Rock fet a Mallorca. Perquè no cal anar massa lluny per trobar grups dels de debò, mereixedors de la primera línia i que 

tenen moltes coses per contar, des de les seves distintes vessants i filiacions. Per a una gran festa i gaudir de la bona música 

celebrant la qualitat que, amb molta creativitat i hores d’assaig, els músics de Mallorca poden oferir. Un ventall d’estils am-

pli, des del rock més assossegat de banda sonora, al popbosanova, passant per la contundència de les guitarres elèctriques a 

la sinèrgia d’harmonies vocals. Per a tots els públics i paladars. Amb vostès..! 

EMPLEADO DEL MES

Els empleats més rockers de la 
casa són avui per avui Sergio 
(guitarra i veu) Manu (bateria) 
Juanjo “Pachi” (guitarres) i 
Santi (baix) formen el definitiu 
“empleado del mes”. Veterans 
ja de l’escena, els 4 s’han 
prodigat també pels escenaris 
de la Península. Les seves són 
cançons de melodies guitar-
reres del millor noise, creant 
atmosferes tan denses com 
irresistibles i amb tanta força 
com les de qualsevol banda 
de rock alternatiu de l’última 
dècada. Influenciats per una 
infinitat de bandes de rock, els 
mallorquins estan ja preparant 
el seu segon àlbum, creixe-
ment incontrolable del que va 
ser el seu debut homònim. 

www.empleadodelmes.com

TRAILER

Un grup enamorat del pop i la 
bosanova, que practica la religió 
de l’experimentació i que va més 
enllà de l’etiqueta post-rock. Tràiler 
és un  grup de textures: sonen 
vibràfons, guitarres acústiques, 
elèctriques, bateries, rhodes, vio-
loncels, veus i percussions. Tràiler 
no volen ser instrumentistes d’una 
carta, volen ser MÚSICS, així, en 
majúscules, i ho aconsegueixen.
Curro sempre està al seu lloc, 
aventurant-se amb gran elegància 
en l’univers de l’experimentació i 
els ritmes hipnòtics, fent semb-
lar fàcil el difícil. La presència de 
Victor és sòlida com una roca, 
i en el seu exercici de sobrietat 
i bon gust aconsegueix que la 
base rítmica vaig fluctuant amb 
naturalitat. David és discret i amb 
això entén perfectament que en 
un grup no cal que toquin tots al 
mateix temps, David entra i surt 
amb força, segons ho requereixi la 
cançó. Pep, un visionari incansable 
i un artesà de la música, i Floren, 
que sobreïx talent i rock & roll, són 
una simbiosi, el tronc, els ulls, el 

cervell de Tràiler.
Tràiler està enregistrant les seves 
maquetes en directe per aconseguir 
la solidesa i claredat necessàries, 
per a la gravació, de la mateixa 
manera i sense talls, del seu primer 
llarg com a quintet, amb Rafa Rigo, 
en Urban Gravacions.

www.trailermusic.net/

THE ZINEDINES

The Zinedines es van formar el 
1998 a Muro (Mallorca), proce-
dents de la nova onada de noise 
pop i rock independent que va flo-
rir a Espanya durant els anys 90: els 
germans Manel i Miquel Martínez 
provenien de The Frankenboo-
ties, i Miquel Molinas era membre 
d’Henteligens. Debuten l’any 
99 amb un mini-cd, “I´m Gonna 
Rise” (Grabaciones el Mar), que 
incloïa una versió de “Astronomy 
Domine”, tema dels primers Pink 
Floyd que orientava sobre la direc-
ció que estava prenent el grup.
Amb “Diggin´ Everything” (Gra-
baciones en el Mar 2002), el seu 
segon disc, donarien el gran pas 
endavant: una exuberant col·lecció 
de melodies que saltava en el 
temps, de l’Estiu de l’Amor al segle 
XXI, revestida d’arranjaments de 
corda i cors de somni. Psicodèlia 

pop dels nostres dies.
A continuació arribaria el gran  
“Take me, Take me”. Ens trobem 
davant 12 cançons superbes,  
perfectament acoblades entre si, 
amb una producció meticulosa i 
brillant que combina amb mestria 
les harmonies hereves de The 
Byrds, l’energia desbordant de The 
Who, els senyals a Beach Boys, les 
influències orientals i detalls de 
l’anomenada revolució rock.
Prova inequívoca de la seva qualitat 
és que l’àlbum va ser editat a tot el 
món pel prestigiós segell nord-
americà Rainbow Quartz cosa que 
els va portar a presentar-lo en 
directe al festival International Pop 
Overthrow que es va celebrar a la 
mítica sala The Cavern (Liverpool).

www.thezinedines.com

Fantastic 4
PETIT

A l’empara de les melodies i 
lletres de Joan (veu, guitarra 
i rhodes), neix Petit. Un amor 
per la senzillesa i el rock, el folk 
i la banda sonora, la intimitat, 
fragilitat i honestedat amb què 
deixar-se créixer. Pep Ferrer 
(Tràiler) està a càrrec de les 
guitarres i el vibràfon, Quique 
Pérez (Doctor Martín Clau) al 
baix, i Michael Mesquida (gui-
tarrista en Satellites i El Diablo 

en el Ojo), a la bateria. El resul-
tat és el “menys és mes” amb 
majúscules, fugint del superflu i 
accessori. Bevent de la innocèn-
cia que mai arribem a perdre 
en l’infància, amb uns glaçons 
d’ironia, el somiejar com a 
ombrel·la hawaiana  de paper i 
l’amargor i el cinisme en forma 
de trosset de llimona. Vivim 
immersos en una gira constant 
que només Déu sap on i quan 
conclourà. Soulsaver Bird ha 
estat enregistrat i produït en els 
Estudis Zíngars amb Francisco 
Albéniz (La Búsqueda) i mesclat 
pel trident format per Petit, 
Albéniz i Angelo Borràs (Sun-
flowers). És un e.p. de debut 
en el què s’inclouen un crit, un 
plor, una nit d’inundacions i 
la banda sonora per al primer 
bes de l’estiu. Per salvar-nos 
cada dia.

welovepetit.blogspot.com  
www.myspace.com/welove-
petitDissabte 15 d’abril 

TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h / Preu: 5 euros
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Dimecres 12 d’abril
CA’N GELABERT, Binissalem 
Hora: 21’00 h / Concert gratuït

www.sterlin.es

Cuando Steve Withers y Adela 
Peraíta unieron fuerzas y de-

cidieron iniciar un nuevo proyecto 
conjunto, estaba claro que allí 
comenzaba una de las aventuras 
más consistentes y con mejores 
perspectivas de futuro de la música 
hecha en Mallorca. La combinación 
era perfecta: las canciones de 
Steve, un perfecto equilibrio de 
dulzura y madurez, encontraron 
en la voz y la fluidez interpretativa 
de Adela un vehículo ideal que 
florece en el resultado final que es 
el repertorio de Sterlin. A partir de 
ahí, reclutar a un supergrupo que 
incluye a Tonet de Sexy Sadie, Paco 
de Slide o Juanjo de Solution (sin 
olvidarnos de Joey, el nuevo fichaje 
al piano) era un paso necesario e 
idóneo para dar forma al proyecto 
y convertirse en punta de lanza de 
una escena mallorquina que han 
pasado a liderar con decisión.
Con un primer disco en el mercado 
(“The Loneliest Girl In The World”) 
que les permitió darse a conocer 
en un mercado nacional cada vez 
más saturado, y preparando ya las 
canciones de su esperado segundo 
álbum, Sterlin se han convertido en 
marchamo de calidad, elegancia y 
sensibilidad gracias a canciones que 
recuperan sonidos añejos y les insu-
flan nuevos bríos y aroma contem-
poráneo. Un grupo que recupera a 
Buddy Holly, a Eddie Cochran y a 
los Stones de los 70 al tiempo que 
mira hacia PJ Harvey y hacia Wilco 
no sólo hace gala de un buen 
gusto excepcional y menos habitual 
de lo deseable, es que sólo puede 
estar cargado de futuro.

En la música de Sterlin prima 
la emoción por encima de todo. La 
intención de llegar a ese punto tan 
difícil de encontrar que separa la 
música de bella factura y ejecución 
impecable de la que, además de 
todo ello, va un paso más allá y es 
capaz de cambiar vidas, provocar 
llantos o consolar de las desgracias. 
En sus canciones, las historias de 
tristeza y soledad dejan ent-
rever siempre un rayo de luz y de 
esperanza: las melodías intimistas 
y melancólicas, tamizadas por la 
luminosa voz de Adela, acaban 
reconfortando con su calidez y su 
romanticismo.

Reforzados por la experiencia 
acumulada en un buen puñado de 
conciertos de presentación de su 
disco de debut por toda España du-
rante el año 2005, Sterlin regresan 
a L’Alternatilla con la máquina bien 
engrasada, canciones nuevas, un 
recién incorporado pianista por 
descubrir y una frontwoman que 
vive su plenitud. Toda una garantía 
para disfrutar de un directo de rock 
adulto para corazones solitarios.

Quan Steve Withers i Adela 
Peraíta van unir forces i van 

decidir iniciar un nou projecte 
conjunt, estava clar que en aquell 
moment començava una de les 
aventures més consistents i amb 
millors perspectives de futur de la 
música feta a Mallorca. La com-
binació era perfecta: les cançons 
de Steve, un perfecte equilibri 
de dolçor i maduresa, van trobar 
en la veu i la fluïdesa interpreta-
tiva d’Adela un vehicle ideal que 
floreix en el resultat final que és el 
repertori de Sterlin. A partir d’aquí, 
reclutar  un supergrup que inclou 
a Tonet de Sexy Sadie, Paco de 
Slide o Juanjo de Solution (sense 
oblidar-nos de Joey, el nou fitxatge 
al piano) era una passa necessària i 
idònia per donar forma al projecte 
i convertir-se en punta de llança 
d’una escena mallorquina que han 
passat a liderar amb decisió.
Amb un primer disc en el mercat 
(“The Loneliest Girl In The World”) 
que els va permetre donar-se a 
conèixer en un mercat nacional 
cada cop més saturat, i preparant 
ja les cançons del seu esperat se-
gon àlbum, Sterlin s’han convertit 
en garantia de qualitat, elegància 
i sensibilitat gràcies a cançons que 
recuperen sons rancis i els injecten 
noves empentes i aroma contem-
porània. Un grup que recupera a 
Buddy Holly, a Eddie Cochran i als 
Stones dels 70 alhora que mira cap 
a PJ Harvey i cap a Wilco no sols 
fa gala d’un bon gust excepcional 
i menys habitual del desitjable, és 
que només pot estar carregat de 
futur.

En la música de Sterlin  
l’emoció flueix per sobre de tot. 
La intenció d’arribar a aquest punt 
tan difícil de trobar que separa la 
música de bella factura i execució 
impecable de la que, a més de tot 
això, va una passa més enllà i és 
capaç de canviar vides, provocar 
plors o consolar de les desgràcies. 
En les seves cançons, les històries 
de tristesa i soledat deixen ent-
reveure sempre un raig de llum i 
d’esperança: les melodies intimistes 
i malenconioses, tamisades per 
la lluminosa veu d’Adela, acaben 
reconfortant amb la seva calidesa i 
el seu romanticisme.

Reforçats per l’experiència acu-
mulada en un bon grapat de con-
certs de presentació del seu disc de 
debut per tot Espanya durant l’any 
2005, Sterlin tornen a l’Alternatilla 
amb la màquina ben greixada, 
cançons noves, un pianista acabat 
d’incorporar i encara per descobrir 
i una frontwoman que viu la seva 
plenitud. Tota una garantia per 
gaudir d’un directe de rock adult 
per a cors solitaris.

Sterlin
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Mando Diao son unos bocazas 
entrañables, de los que 

ladran alto diciendo estupideces 
y sacan de quicio a quienes se 
dejan provocar. Pero no se dejen 
engañar: detrás de su postura ar-
rogante y su insufrible autoidolatría 
(producto probablemente de su 
reconocida adicción a la música de 
Oasis en sus años mozos) encontra-
mos a un grupo sólido y convincen-
te, que factura canciones de aroma 
clásico y arrollador empuje juvenil.

Como si los hermanos Gal-
lagher hubieran vitaminado su 
dieta sesentera con punk del 77 
(especialmente el más melódico: 
Sex Pistols, The Clash, Buzzcocks, 
The Jam), estos cuatro escandi-
navos de nombre intraducible e 
inventado tienen en el mercado 
dos elepés de rock de garage con 
aire revivalista pero fresco como el 
aire de los fiordos. “Bring ‘Em In”, 
su disco de debut, era un espontá-
neo estallido de rabia adolescente, 
grabado en el local de ensayo 
antes incluso de tener un contrato. 
El disco les granjeó las primeras 
críticas favorables, el entusiasmo 
de ciertos entendidos y un enorme 
éxito en Alemania y Japón. En 
“Hurricane Bar”, segundo disco, 
los puñetazos en la oscuridad y el 
salvajismo desafiante del primero 
dejan paso a una producción más 
cuidada, con más medios tiempos 
y mejor sonido, que mantiene sin 
embargo la convicción de que esas 

mismas canciones a lo Beatles ten-
derán a acelerarse y a desbocarse 
en directo.

Mientras preparan la salida de 
su tercer disco para después del 
verano, estos cinco jovenzuelos 
(acaban de incorporar un teclista) 
de la pequeña y aparentemente 
aburridísima ciudad sueca de 
Börlange han ido dando muchas 
de arena en sus alabadísimos 
conciertos, y otras tantas de cal en 
declaraciones como la que le hici-
eron a quien les escribe estas líneas 
con ocasión de la salida de su 
segundo elepé: “No somos mejores 
que los Beatles o los Who, nada de 
eso. Pero hacemos mejores discos, 
eso seguro”. Vamos, que Mando 
Diao no tienen abuela, y vienen a 
Mallorca a justificar su atrevimiento 
con su arsenal de guitarras vintage, 
brillantes cazadoras de cuero y 
flequillos cuidadosamente despei-
nados. La cita será el próximo 21 
de abril en el Teatre de Lloseta, con 
la presencia nada desdeñable de 
The Nash como teloneros. 

Si nos fiamos del autobombo 
de Mando Diao, debería haber un 
antes y un después de haberles 
visto en directo en nuestras vidas. 
Tal y como lo vemos nosotros, 
haciéndonos los suecos, la cosa es 
más sencilla: un muy recomendable 
concierto de rock’n’roll ofrecido 
por un grupo de primer nivel en su 
mejor momento. Que no es poco.

Mando Diao són uns bo-
camolls entranyables, dels 

que lladren alt dient estupid-
eses i treuen de polleguera als 
qui es deixen provocar. Però 
no es deixin enganyar, darrere 
la seva postura arrogant i la 
seva insofrible autoidolatria 
(producte probablement de la 
seva reconeguda addicció a la 
música d’Oasis en els seus anys 
mossos) trobem  un grup sòlid i 
convincent, que factura cançons 
d’aroma clàssica i irresistible 
empenta juvenil.

Com si els germans Galla-
gher haguessin vitaminat la seva 
dieta dels seixanta amb punk 
del 77 (especialment el més 
melòdic: Sex Pistols, The Clash, 
Buzzcocks, The Jam), aquests 
quatre escandinaus de nom 
intraduïble i inventat tenen en 
el mercat dos treballs de rock 
de garatge amb aire revivalista 
però fresc com l’aire dels fiords. 
“Bring ‘M’In”, el seu disc de 
debut, era un espontani esclat 
de ràbia adolescent, enregistrat 
al local d’assaig abans fins i tot 
de tenir un contracte. El disc els 
va guanyar les primeres crítiques 
favorables, l’entusiasme de 
certs entesos i un enorme èxit a 
Alemanya i Japó. En “Hurricane 
Bar”, segon disc, les punyades a 
la foscor i el salvatgisme desafia-
dor del primer deixen pas a una 
producció més cuidada, amb 
més mitjans, temps i millor so, 
que manté no obstant això la 
convicció que aquestes mateixes 
cançons a la manera dels Beatles 
tendiran a accelerar-se i a des-
bocar-se en directe.

Mentre preparen la sortida 
del seu tercer disc per a després 
de l’estiu, aquests cinc jovenets 
(acaben d’incorporar un teclista) 
de la petita i aparentment avor-
ridíssima ciutat sueca de Bör-
lange han anat donant moltes 
alegries en els seus alabadíssims 
concerts però en altres ocasions 
ens han decebut. Així ha estat 
en declaracions com la que li 
van fer a qui els escriu aquestes 
línies a la sortida del seu segon 
disc: “No som millors que els 
Beatles o els Who, res d’això. 
Però fem millors discos, això se-
gur”. Vaja, que Mando Diao no 
tenen àvia, i vénen a Mallorca 
a justificar el seu atreviment 
amb el seu arsenal de guitar-
res vintage, brillants caçadores 
de cuir i serrells atentament 
despentinats. La cita serà el 
proper 21 d’abril en el Teatre de 
Lloseta, amb la presència gens 
menyspreable de The Nash com 
a teloners. 

Si ens fiem de l’autobombo 
de Mando Diao, hauria d’haver-
hi un abans i un després 
d’haver-los vist en directe en 
les nostres vides. Tal com ho 
veiem nosaltres, fent-nos els 
suecs, la cosa és més senzilla: 
un molt recomanable concert 
de rock’n’roll ofert per un grup 
de primer nivell en el seu millor 
moment. Que no és poc.

Divendres 21 d’abril 
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h / Preu: 15 euros

www.mando-diao.com /  www.mandodiao-spain.com

The Nash es un grupo for-
mado en Mallorca alred-

edor del músico neoyorqui-
no John Tirado. Han girado 
por toda España, en Nueva 
York e incluso en una gira 
completa por Gran Bretaña 
teloneando a los Buzzcocks 
(su guitarrista trabaja 
además acompañando en 
giras a grupos como Bloc 
Party o The Rakes), y el 
año pasado editaron un 
single en Alemania. En 
breve editarán una nueva 
referencia de su efectiva y 
demoledora propuesta de 
rock alternativo, melódico 
y guitarrero, pero mientras 
tanto podemos disfrutar de 
su excelente directo.

The Nash

The Nash és un grup 
format a Mallorca al 

voltant del músic no-
vaiorquès John Tirado. 
Han girat per tot Espanya, 
a Nova York i fins i tot en 
una gira completa per Gran 
Bretanya amb els Buzzcocks 
(el seu guitarrista treballa a 
més a més acompanyant en 
gires a grups com  Bloc Par-
ty o The Rakes), i l’any pas-
sat van editar un single a 
Alemanya. En breu editaran 
una nova referència de la 
seva efectiva i demolidora 
proposta de rock alternatiu, 
melòdic i guitarrer, però 
mentrestant podem gaudir 
del seu excel·lent directe.

Mando Diao
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per aquestes col·laboracions van 
fer que poc quedi ja en la seva 
música del romanticisme dels 
seus inicis (queda alguna cosa 
d’aquest grup que feia versions 
de Chris Isaak i va dedicar una 
cançó a Adamo?). 

Els Manta Ray del segle XXI 
aposten més pels ritmes marcials 
i matemàtics, les estructures 
arquitectòniques i geomètriques 
que s’eleven a base de decibels 
en el que ells anomenen “Torres 
de Electricidad”. Així s’anomena 
el seu nou disc, enregistrat 
en directe i que promet grans 

Manta Ray es un nombre in-
tocable en el rock español. 

Han sido favoritos de la crítica 
y de gran parte del público 
de filiación independiente o 
alternativa desde sus comienzos, 
desde que tuvieron la feliz idea 
de colaborar con Javier Corco-
bado nada más editar su disco 
de debut, iniciando así una serie 
de colaboraciones estelares que 
les llevaron después a compar-
tir discos y giras conjuntas con 
los franceses Diabologum o los 
murcianos Schwarz. Las ense-

Dissabte 29 de abril
TEATRE LLOSETA
Hora: 22’00 h / Preu: 12 euros

www.mantaraysite.com

ñanzas y la coherente evolución 
propiciada por tales colabora-
ciones hicieron que poco quede 
ya en su música del romanticis-
mo de sus inicios (¿queda algo 
de ese grupo que versioneaba a 
Chris Isaak y dedicó una canción 
a Adamo?). 

Los Manta Ray del siglo XXI 
apuestan más por los ritmos 
marciales y matemáticos, las 
estructuras arquitectónicas y 
geométricas que se elevan a 
base de decibelios en lo que 
ellos llaman “Torres de Electri-
cidad”. Así se llama su nuevo 
disco, grabado en directo y que 
promete grandes momentos en 
la gira que están a punto de co-
menzar, y que los llevará hasta 
el Teatre de Lloseta el 29 de 
abril: “hasta que no empecemos 
no te puedo decir al cien por 
cien cómo serán los conciertos. 
Hemos preparado un reperto-
rio de unas treinta canciones 
e intentaremos variarlo lo más 
posible, con lo cual puede que 
un concierto de un día no sea 
exactamente igual que el de 
otro”. El nuevo disco continúa el 
camino abierto con “Estratexa”, 
su disco anterior: un camino 
más crudo y visceral, compro-
metido y, según confirma Nacho 
Álvarez (bajista), “continuista, al 
menos en la forma. En cambio 
en el fondo, realmente es un 
disco muy íntimo, que habla de 
desengaños, de recuerdos de 
la infancia y de huidas irreme-
diables hacia adelante”.

La huida hacia adelante de 
Manta Ray se traduce en impo-
nentes canciones que nacen de 
la improvisación, pero -puntu-
aliza Nacho- “no podemos de 
hablar de una improvisación 
formal como se puede entender 
desde el jazz, porque realmente 
no somos músicos capacitados 
para ello. Normalmente parti-
mos de una pequeña muestra, 
que puede ser una línea de bajo 
o un ritmo de batería, y a partir 
de ahí vamos vistiendo la can-
ción hasta que creemos que está 
más o menos en condiciones de 
ser inmortalizada en un disco. 
Luego hay temas en los que no 
nos atrevemos a meterle más 
la mano, y otros que en cambio 
están continuamente en un pro-
ceso de cambio. Para mí estos 
últimos son los mejores, creo 
que son realmente las canciones 
las que nos dominan a nosotros, 
y eso te hace sentir un poco 
menos “culpable” del monstruo 
que has creado”.

Manta Ray és un nom into-
cable en el rock espanyol. 

Han estat favorits de la crítica i 
de gran part del públic de fili-
ació independent o alternativa 
des dels seus començaments, 
des que van tenir la feliç idea de 
col·laborar amb Javier Corcoba-
do tot just editar el seu disc de 
debut, iniciant així una sèrie de 
col·laboracions estel·lars que els 
van portar després a compartir 
discos i gires conjuntes amb els 
francesos Diabologum o els mur-
cians Schwarz. Els ensenyaments 
i la coherent evolució propiciada 

Manta Ray
moments en la gira que estan 
a punt de començar, i que els 
portarà fins al Teatre de Llos-
eta el 29 d’abril: “fins que no 
comencem no et puc dir al cent 
per cent com seran els concerts. 
Hem preparat un repertori 
d’unes trenta cançons i intenta-
rem variar-ho el més possible, 
amb la qual cosa potser un 
concert d’un dia no sigui exacta-
ment igual que el d’un altre”. El 
nou disc continua el camí obert 
amb “Estratexa”, el seu disc an-
terior: un camí més cru i visceral, 
compromès i, segons confirma 
Nacho Álvarez (baixista), “con-
tinuista, almenys en la forma. 
En canvi en els fons, realment és 
un disc molt íntim, que parla de 
desenganys, de records de la in-
fància i de fugides irremeiables 
cap endavant”.

El fugir cap endavant de 
Manta Ray es tradueix en impo-
nents cançons que neixen de la 
improvisació, però -puntualitza 
Nacho- “no podem parlar d’una 
improvisació formal com es pot 
entendre des del jazz, perquè 
realment no som músics ca-
pacitats per a això. Normalment 
partim d’una petita mostra, 
que pot ser una línia de baix o 
un ritme de bateria, i a partir 
d’aquí anem vestint la cançó fins 
que creiem que està més o me-
nys en condicions de ser immor-
taliltzada en un disc. Després hi 
ha temes en què no ens atrevim 
a ficar-hi més la mà, i altres 
que en canvi estan contínua-
ment en un procés de canvi. 
Per a mi aquests últims són els 
millors, crec que són realment 
les cançons les que ens dominen 
a nosaltres, i això et fa sentir 
una mica menys “culpable” del 
monstre que has creat”.
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