
UNWHISKY,
DOSWHISKIES
Segueix, diu, posant-se
nerviós abansd’actuar. I si
nohoestà,mal assumpte,
perquè tot just sortir a
l’escenari començaa
equivocar-se. I tot i que
encaranoha trobat la
millormanerad’afrontar un
concert, unodoswhiskies
abansde sortir elmantenen
despert i li fanperdreuna
mica la vergonya.
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Cançons sense tornadaoen les quals trigaunavida
enarribar.Quepugenmolt per caure enpicat.Que
parlend’amics, deproblemes, d’amor, del romàntic
i del qual vedesprés, el real. Cançons amb lletres
quenohihaqui les entengui!Algunesdenoaptes
per anens. Però totes surtende retalls de conver-
ses, demelodies i paraules caçades al carrer, d’ex-
periències, de frases que sonenbé, dedos acords
esquinçats a la guitarra, de casualitats i demoltes
horesde feina “d’oficina”.

“M’agradamoure’menaquesta frontera entre la
vida i l’obra, que enelmeucas ésporosa.Qui canta
no sóc jo, peròhihamolt demi i de la banda. I això
és el que et fa ser original, serfidel aunamanerade
ser i nobuscar l’originalitat per se”, explicaDavid
Carabén (Barcelona, 1973), guitarrista, compositor
i líderde la bandaMishima.

També, assegura, comels passa als cineastes o als
escriptors, que ell es documentaper compondre.
“No tincpordedir quehe tret lamatèria primera
d’aquí od’allà, perquèno sócungeni, sinóun tipus
queutilitzaper crear altres creacionsquem’ins-
pirin, quem’ajudin.Desd’unanovel·la fins aun
quadre.Necessito aprendre cosesnoves. Perquè

L’ànsia també cura
Sempre téal calaix
algunacançóoberta,
explica. Iquanesposa
a ferundisc, agafa
elmaterial inacabat,
es tanca i acabaper
parirunnouàlbum,
coml’últim,L’ànsia
quecura. Perquè,
insisteix, unapart
de l’ànsia esclarque
cura. “Laversatilitat
dels fenòmensque
ensenvoltenens
causaunaansietat
que tambéensmola
perquè l’acceptem
comasenyaldequè
somvius.L’ansietat
ésunsímptomadel
nostre temps,d’una
maneradeviure
queensproposa
tantesopcionsde
consum,d’estímuls
permanents,
queestem
sobreestimulats”.

noen séprou.És aixòpop intel·lectual?”. Potser
allò que li vapassar fauns anys enunmarchéaux
puces, a França, algundiahoconvertirà en cançó.
Quan s’estava comprantuna americana, vaficar la
màenunade les butxaques i hi vadescobrir una
castanya. Potser l’anteriorpropietari la hi vadeixar
oblidada; potser va voler que l’heretés el nouporta-
dorde la jaqueta.Qui sap. I desd’aleshores, aquest
músicha anat passant-la d’abric enabric. “Noho
faigper superstició, eh?–matisa–.És tan sols una
espèciedeqüestióde respecteper aquella persona
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Hauria pogut ser futbolista o ballarí, però va
escollir la música o lamúsica el va escollir a ell.

LideraMishima des de fa 15 anys

LACASTANYA
DEDAVIDCARABÉN

desconegudaqueemva llegar la castanya.Amés,
sempre és agradable anar tocantunavegada i una
altra alguna cosa a la butxaca”.

Comaperiodista queés, l’episodi de la castanya
li va generar tanta curiositat queva investigar si
obeïa a algun tipusde tradició. “Portaruna casta-
nya a la butxaca és boníssimper a la salut i... cura
lesmorenes”, explica ambveugreu i seriosa, abans
d’esclatar entre rialles. “Queconsti que jonohe
notat res”.s
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