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Novetats discogràfiques

Gent del Desert
Celebració de la tempesta
CD (Comboi Records, 2011)
CR-20102
Folk-rock
01/01/2011

Gent del Desert és un d’aquells grups que fan que t’alegris que l’anunci d’Estrella Damm amb Els Amics de les Arts sigui mentida. Perquè les platges del país no van, com diu l’espot, de Portbou fins a
Alcanar, sinó que podem remullar-hi els peus molt més cap al sud (i cap al nord). Mentre ho fem, potser podrem gaudir de cançons com les que proposa aquesta formació d’Ontinyent. El grup encapçalat
per Jesús Barranco –un veterà de l’escena musical valenciana– va néixer entorn d’una tertúlia poètica, com un experiment entre amics, i ja ha publicat tres discos. Amb lletres obra de poetes pròxims com
Vicent Dòria, Sergi Torró o Ignacio Navarro, que en alguns casos també col·laboren al disc, Gent del Desert es mouen en un terreny oníric entre el rock i el folk, on mandolines, darbuques i banjos
s’amalgamen amb sintetitzadors i sàmplers per crear una proposta entre la psiquedèlia i la cançó d’autor. Són capaços de versionar en un mateix disc Dire Straits, Franco Battiato i Pep Laguarda, i
això ja ho diu tot. Celebrem la tempesta d’idees que proposa Gent del Desert.

Roger Palà
1 - Celebració de la tempesta (Jesús Barranco / Ignacio Navarro / Salvador Mollà)
2 - El bufó de la cort (Jesús Barranco / Camil Gonzàlez / Sergi Torró)
3 - Good morning, València (Jesús Barranco / Sergi Torró / Miquel Barranco)
4 - Memoràndum inclement - Lògica borrosa (Jesús Barranco / Sergi Torró)
5 - Aigua d'amor (Mark Knopfler)
6 - El vinet de la Solana (Jesús Barranco / Vicent Dòria. Inspirat en Toti Soler)
7 - Malaguenya guenya (Jesús Barranco / popular)
8 - Nòmades (Roberto 'Juri' Camisaca / Franco Battiato)
9 - Eben (Jesús Barranco / Pau Urenya)
10 - Murakoze (Jesús Barranco / Camil Gonzàlez / Vicent X. Vila)
11 - La balada de l'àngel bru (Pep Laguarda)
Jesús Barranco - veu, baix, guitarra, sintetitzador, percussions, banjo, baix, xarango, darbuka, mandola, banjolino, baix, ukelele, sàmpler
Sergí Torró - darbuka, cascavell, percussió, djembé, balafon, harmònica, veus
Camil Gonzàlez - guitarra, mandolina, lapsteel, shaker
Miquel Payà - saxo, bouzuki, contrabaix, veus
Honorio Barranco - guitarra, kora, veus
Esteve Ribera - darbuka, riq, melòdica, acordió, mòbil, harmònica, kalimba, veus
Xavi Torró - djembé, darbuka, caixó, plats, bateria, veus
Joanjo Albinyana - piano
JJ Doc - premescla
MCVulcano - veu
Irene Ferrero - veu
Dani Miquel - viola de roda
Salvador Mollà - rapsòdia, bombardí
Pau Urenya - rapsòdia
Joan Antonio Morellà - trompeta
Raül Padilla - percussió, veus
Pau Caparrós - veus
Xusa de Jérica - cascavells, cròtals
JJ Doc - mescla, sàmpler
Ana Tomàs - bateria
Miquel Barranco - guitarra
Vicent Dòria - veu, sàmpler
Guillem Soler - carago, banya de cabrit
Santi Garcia - veus
Rafel Baldoví - donalla
Epi Neuraska - baixó
Anna Payà - violí
Clara Payà - viola
Vicent X. Vila - guitarra, veus
Mònica González - sàmpler
Jordi Pla - sac de gemecs
http://www.myspace.com/gentdeldesert

1 de 4

03/04/15 16:36

