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joan blau
cantautor de barcelona amb
arrels familiars a balaguer

‘Somnis’ és el títol del disc de debut d’aquest músic i compositor
Seguir sent feliç, cada dia una mica més, cantar durant molts anys i crear un prpjecte amb el que poder ajudar
a qui ho necessiti són alguns dels ‘Somnis’ que té Joan Blau, un músic i compositor que ha fet el seu primer disc
que va presentar a Balaguer, on té els seus arrels, i que aviat farà a Barcelona. Aquest treball és com un resum
de la seva personalitat que conté cançons amb un sentit enèrgic i emotiu.

Sóc una persona amb moltes inquietuds
a qui la música li apassiona moltíssim
andrés rodríguez
oriol cárceles
Lleida

PP. Qui ets? D’on véns? A quines bandes has
estat anteriorment?
RR. Sóc un cantautor, una persona amb moltes inquietuds a qui la música li apassiona
moltíssim i que fa relativament poc ha descobert que li encanta cantar i interpretar
les seves composicions. Vinc de Barcelona,
tot i que amb arrels balaguerines, ja que
tota la meva família es d’allà i jo també he
tingut el plaer de viure-hi durant més de 10
anys i on em sento molt arrelat. N’hi ha dos
en especial que tinc amb molt bon record,
una es Els Trapelles, una banda de punk en
la que vaig gaudir com un nen i amb la que
vam fer un sarpat de concerts, l’altra Tropikal Jam, una banda de reggae, també amb
la que vam fer una bona quantitat de concerts i amb la que ja composava algunes
cançons pròpies.
PP. Quant portes en el projecte ‘Joan Blau’ i
què significa per tu?
RR. Relativament poc, de fet el vaig engegar
Al Setembre del 2015, realitzant el primer
concert el dia 11 de desembre. Per mi és
un somni fet realitat, mai hagués esperat
cantar, ni composar i molt menys que a la
gent els agradessin tant les meves cançons,
pots imaginar-te com arribo a gaudir-ho.
PP. - Quines influències tens? Musicals i no
musicals.
RR. Musicals totes, dubto que hi hagi música
que no influenciï, tant sigui per a bé o per
mal. Està clar que tots aquells artistes que
em fascinen i que no puc deixar d’escoltar,
sense voler han calat dins meu i en les meves cançons es poden intuir petits matisos
d’ells. Sempre m’han atret molt Bob Dylan,
Nirvana, Pearl Jam, Andrés Calamaro, Bob
Marley... així més recentment Carmen Boza, Roger Mas, Quimi Portet, Mazoni, Feliu
Ventura i tot grup nou que conegui o escolti a la ràdio.
PP. - De què parlen les teves cançons? Què
vols dir amb elles?
RR. No busco un missatge concret, em deixo
portar per cada una i el que sorgeix en
l’instant que la composo, si que en totes
elles la pluja hi és molt present. Intento expressar bàsicament sentiments, vivències
o experiències pròpies, records o somnis.
PP. Quan, on i amb qui has gravat el disc
nou? Quins músics t’han acompanyat?
Com definiries aquest àlbum que aviat do-

naràs a conèixer? Quan sortirà?
RR. El disc el vaig enregistrar entre la ultima
setmana de juny i la primera de juliol, a la
Bucbonera Studios, amb el Tomás Robisco
i amb la producció de Luis Robisco. M’han
acompanyat una desena de músics, el mateix Luis Robisco, a les guitarres, el Jose Robisco al baix i contrabaix, Paquito Escudero a la bateria i percussió, Xavi Monge al
piano, a les segones veus Marc Durandeau,
Ana Biermann i Noelia Beltran, Eider Matologia al violí, Núria Soldevilla al violoncel i
Daniel López en la guitarra solista, en El so
dels arbres. El disc es pot dir que es una
part de mi, un resum de la meva personalitat, jo el definiria com un disc enèrgic i
emotiu. A la venda sortirà just el 25 de novembre, coincidint amb la presentació a la
Sala Barts i en les xarxes socials des de l’1
de novembre es pot escoltar i adquirir.
PP. - Parla’m dels teus pròxims concerts a
la vista.
RR. Ara a la vista n’hi ha un de molt especial per a mi, ja que és la presentació del
meu nou disc Somnis, a la Sala Barts de
Barcelona el 25 de novembre a les 21.30h.

Intento expressar
sentiments, vivències
o experiències
pròpies, records
o somnis”
En aquest contaré amb la col·laboració de
tota la banda al complert i part dels amics
que van participar en la gravació del disc
Somnis. També tinc pendent concretar el
dia de presentació del disc a Balaguer, on
em fa especial il·lusió.
A banda de aquests dos grans concerts,
també tinc programats alguns concerts
en els que col·laboro amb l’Elisenda Franquet, una amiga ceramista, uns altres amb
Mery’n Sait on els diners que guanyem van
destinats a l’associació Asdent i altres en

solitari, entre ells el que realitzaré al Centre Cívic Can Deu, un espai on em fa gràcia
tocar-hi perquè de jovenet hi havia força.
Aquests dies me’n han sortit força, en llocs
molt bonics i amb gent molt agradable i es
d’agrair que es vagi apostant per la cultura
i s’aculli amb afectuositat.
PP. - I, per cert, quins són veritablement els
teus somnis?
RR. Seguir sent feliç, cada dia una mica més,
cantar durant molts anys, crear un projecte
amb el que poder ajudar a qui ho necessiti... i tants més que m’ajuden a crear les
cançons.
PP. - Si vols afegir quelcom més, estarem
encantats.
RR. Sols agrair a totes les persones que estan donant-me el seu suport, sigui aplaudint al final d’una cançó, en un agraïment
per les xarxes socials, com en els locals que
s’han interessats en programar-me, és una
gran sort la meva poder estar fent el que
tant m’agrada i que cada cop tingui més
bona acollida, gràcies i a seguir gaudint
dels petits plaers de la vida.

