CULTURA BANYOLES Dissabte, 9 gener 2016

DOTZE GRUPS DELS PAÏSOS CATALANS HOMENATGEN KITSCH A
‘ESKITSCHADA'.
 El segon disc de tribut al grup banyolí, impulsat per Kitschfans, ha coincidit
amb el 30è aniversari de Kitsch
 Van demanar versions a través de Facebook
El grup banyolí Kitsch va fer 30 anys el 2015 i no ho va
voler celebrar d'una manera especial. Però des de la
pàgina del grup de Kitschfans a Facebook es va obrir
una convocatòria en la qual es demanaven versions
de Kitsch per editar un segon disc de tribut a la banda
de Lluís Costabella i Joan Pairó, que donés continuïtat
a Eskitschofrènia (2013).
El resultat es titula Eskitschada i inclou dotze versions
aportades per grups d'arreu dels Països Catalans. En
realitat, són tretze, perquè quan sembla que ja s'ha
acabat el disc, en la pista número 30 del CD –una
referència al 30è aniversari– apareix una relectura
d'Inèrcia, interpretada només al piano per Marta
Pintó (Fusa16).
El disc inclou també les versions realitzades per Copa Lotus (Hereus), FP (Presó mental), Tres (Art de
trair), Sue Gere (Nocturn), Morelands (Oceà), Sicran (Antimònium), Bye Bye Pedro (Vigília), Mercè
Subirachs (Dia boig), Men of Russia (Malviatge), Triple (Persecució), Senyor Feliu (Cap Quadrat) i
Marc Clos (Vacances). “No deixa de ser curiós que un grup aparentment maleït o fosc com Kitsch
tingui, malgrat això, una gran base de fans a tot el país”, diu Narcís Torra, president de Kitschfans,
que ha compartit la coordinació artística i la producció del disc amb Joan M. Morlans, responsable
també de la seva masterització al Masterlands Studio de les Borges Blanques. El disc, amb
maquetació i disseny gràfic de Josep Roig, inclou en el llibret un text d'un seguidor fidel del grup, el
manresà Isaac Guilà.
Ja des de la colorista portada s'aprecia un canvi en aquest nou disc: “Musicalment també és molt
més lluminós que Eskitschofrènia i demostra que dins de l'univers de Kitsch també hi ha color: no
tot és negre. Per això crec que és un disc ideal per atreure nous oients a la música de Kitsch”, afirma
Torra, que ja està pensant en un tercer disc de tribut, amb música de Kitsch per a la mainada –ell és
un pare recent–, titulat Kitschalla. Eskitschada es pot trobar al web oficial del grup (www.kitsch.cat)
i també a Bandcamp.
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