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Desperts en la foscor de la nit
Agermanats pel rock sinistre, Kitsch i Mon a la Cova (Casual) es fusionen a Kitsch a la
Cova, que debuta amb un disc homònim, intens i tenebrós
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Predestinats: Kitsch i Mon a la Cova estaven condemnats a trobar-se. A pesar del salt generacional i
de la distància geogràfica que els separa, el grup de Banyoles i l'excantant del grup barceloní Casual
–“Els màxims exponents del rock fosc fet a Catalunya”, diu la campanya promocional sobre
aquestes dues “entitats”– han compartit al llarg dels anys passions i influències, que ara es
concreten en un sòlid projecte en comú, Kitsch a la Cova. El trio format pels dos membres històrics
de Kitsch, Lluís Costabella (veu, guitarra i programacions) i Joan Pairó (baix i veu), i Mon a la Cova
(veu i guitarra) acaba de debutar amb un disc titulat també Kitsch a la Cova, autoeditat a través
d'un nou segell discogràfic creat expressament per a aquest projecte: La Dalla Records. El disc es
presentarà el dissabte 12 de desembre amb una festa al bed and breakfast Ca la Flora de Banyoles
(de 19 h a 22 h), on es podran escoltar les noves cançons en exclusiva i es veuran per primera
vegada els tres videoclips que acompanyen el disc en l'edició especial limitada de CD+DVD, dirigits
per tres realitzadors diferents que tenen en comú la seva devoció per Kitsch. Els videoclips
corresponen a tres dels temes 100% inèdits del disc: Joia, del realitzador Martí Pellicer; Rosa Rosari,
de Pol Robles, i Traspàs, de Marc Martí, que ha dirigit diversos videoclips de Kitsch al llarg de les
tres dècades d'història del grup.

Presentació a Ca la Flora de Banyoles, el dia 12
Justament, Kitsch a la Cova presenta el seu primer disc coincidint amb el 30è aniversari de Kitsch,
un rar exemple de longevitat i independència extremes dins el panorama musical català. De fet,
Kitsch a la Cova va néixer el 2013 i l'any passat va fer la seva presentació en directe en el festival
(a)phònica de Banyoles, però el disc surt ara, entre altres coses, per deixar clar que aquest és un
projecte amb una personalitat pròpia que va més enllà de Kitsch.
“En Joan i jo estàvem una mica
cansats i necessitàvem algun
al·licient per no fer sempre el
mateix, com ens passa cada quatre
o cinc anys, així que ens vam
plantejar convidar en Mon perquè
vingués a cantar alguna cosa de
Kitsch, de manera puntual, en la
línia de les col·laboracions que
havíem fet amb Agustí Busom
(Abús). Però llavors en Narcís
Torra, [gran fan i col·laborador de
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alguna cosa més ambiciosa”, explica Lluís Costabella, que se sent “molt orgullós” d'aquest disc que
els ha donat “oxigen per tornar a fer coses amb ganes renovades” però que també ha comportat un
gran esforç: intenses sessions de treball a El Santuari de Banyoles, el seu refugi sonor, on el grup va
assumir directament la producció del disc, gravat i mesclat per Costabella, abans de la masterització
final realitzada a l'estudi Soundclub de Salt per Lluís Costa, antic guitarrista de Kitsch.
A part dels quatre inèdits –el quart és Astènia d'abril–, el disc es completa amb “versions a la Cova”
de diferents temes de Kitsch, Mon a la Cova i Casual, i dues versions molt significatives: She's in
parties, de Bauhaus, i First and last and always, de The Sisters of Mercy, dos clàssics del tsunami
sinistre que va envair el rock britànic en la primera meitat dels anys vuitanta, just abans del
naixement de Kitsch, el 1985. “Aquesta foscor és una part molt important de l'ADN de Kitsch com a
grup. Jo vaig créixer amb el punk, el power pop i la new wave, però el meu cor és sinistre”, reconeix
Costabella.
Kitsch a la Cova ha recuperat, en noves versions que subratllen justament aquesta dimensió
tenebrosa, clàssics de Kitsch com ara Abús, La química funciona, El titella, Hora fosca, Vanitati
mundi i Final, que tanca molt apropiadament el disc. Mon a la Cova hi aporta Pàtria blues i un tema
de Casual, Gris.
“Jo penso que el resultat final ha quedat força Kitsch, més canyero del que em pensava, perquè
inicialment m'imaginava un so més fosc. A Mon, l'hem fet cantar d'una manera diferent, més
aguda, i nosaltres també ens hem esforçat per provar coses noves, treballant alguns temes sense

bateria i amb programacions electròniques que, en el cas de Kitsch, abans només tenien un paper
testimonial”, afirma Lluís Costabella, que remarca també el bon joc que ha donat la combinació de
la seva veu amb la de Mon a la Cova en aquesta “història de seducció” entre les dues parts: “En
certa manera, també es tractava de demostrar a l'altre que en saps molt, com si volguessis
impressionar-lo per seduir-lo.” I la seducció ha funcionat, perquè Costabella no té res més que
elogis per al seu company d'aventura: “En Mon escolta encara més música que nosaltres i sap
trobar el referent exacte quan estàs buscant un so determinat. A més, com a cantant fa volar les
paraules.”
La relació entre Kitsch i en Mon ve de molt lluny, molt més del que sembla. Amb el seu primer grup,
Guilles Maleïdes (1992-1998), el cantant barceloní va gravar una maqueta que va intentar
infructuosament que escoltessin els banyolins a través de la seva discogràfica d'aquell moment,
Audiovisuals de Sarrià, però el responsable de la companyia no es va esforçar gaire a afavorir el
contacte entre aquelles ànimes bessones. Ja en l'època de Casual (1999-2011), els dos grups van
coincidir i van compartir escenaris en nombroses ocasions. I motivacions.
“Amb Kitsch a la Cova ens hem posat les piles per provar coses que feia temps que no fèiem,
sobretot pel que fa a l'experimentació a l'estudi. Volem continuar treballant amb en Mon ampliant
el repertori, però ara ja sense la urgència de treure un disc sencer, perquè ja ho hem fet”, explica
Costabella. I Kitsch? “De moment, estem de vacances. Si tenim en compte que Kitsch 10 (2008)
havia de ser el nostre comiat, tot el que ha vingut després és un regal.” Kitsch a la Cova actuarà el
13 de maig a Barcelona en el Born de Cançons.
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