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Ruben Wagensberg: «Kortatu em
va marcar, amb el grupet de
versions tocàvem 'Mierda de
ciudad'»
L'activista i professor ens selecciona 10 cançons que d'alguna manera o altra
l'han marcat | Els refugiats, la política o la petita discogràfica The Indian Runners
influencien la tria

Ruben Wagensberg | Jordi Borràs

L'activisme és un terreny fèrtil a Catalunya i la música un terreny ple d'activistes. El segell The
Indian Runners no hauria pogut néixer i créixer sense la involucració de Ruben Wagensberg
(Barcelona, 1986), que al mateix temps que es capficava a editar discos de grups com Vàlius,
Samitier, Súper Gegant o Rombo començava a implicar-se en la causa dels refugiats.
Després d'una estada als camps de Grècia i Macedònia, Wagensberg juntament amb Laia
Costafreda van impulsar la campanya Casa nostra, casa vostra, que va culminar amb un concert
multitudiari al Palau Sant Jordi per reclamar a les institucions un paper més actiu en l'acollida de
refugiats. Tot i que aquesta lluita no s'hagi acabat de cap manera, Wagensberg n'acaba de
sumar una més, presentant-se com a independent a la llista d'Esquerra Republicana a les
properes eleccions del 21-D. En aquesta tria veurem quina és la música que forma part del seu
ADN.
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1. Última cançó a la qual t'hagis enganxat.
"In Your Beat", de Django Django.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wOBFZ5zM_ic
Radio 3 és la ràdio que sona automàticament al meu cotxe. L'últim dia que el vaig agafar (cosa
que faig molt poc) sonava aquesta cançó en el moment d'aparcar i vaig esperar que acabés per
apagar el cotxe.
2. Cançó que et passi pel cap al recordar l'etapa que vas passar als camps de refugiats a
Grècia.
"Resiste y grita", de Txarango.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6u3Kz8Mwo-Y
No hi ha ningú que hagi passat per Eko Camp a Grècia que no tingui aquesta com la seva cançó.
La van compondre Txarango però ha passat a ser de propietat emocional de totes les persones
que vam compartir aquella situació tan difícil. És un himne a la vida!
3. Cançó que creus que sap copsar a la perfecció el drama dels refugiats.
"Com plora el mar", de Joan Dausà.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gY4xXBuaM1w
En Joan va compondre aquest tema en el marc de la campanya Casa nostra, casa vostra. És
imprescindible escoltar-la veient el vídeo que vam fer amb les imatges de rescat marítim que ens
va cedir Proactiva Open Arms.
4. Primera cançó que et vingui al cap quan pensis en el concert multitudinari que vau
organitzar al Palau Sant Jordi des de Casa nostra, casa vostra.
"Qualsevol nit pot sortir el sol", cantada per tot el Palau Sant Jordi.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QZgsPfLgHDQ
No cal explicar perquè.
5. Cançó que t'animés a impulsar la creació d'un segell discogràfic.
"Imperi", de Vàlius.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_uWdNUrw87M
Cap en concret, però sí un grup: Samitier. En tot cas, si me'n feu dir una trio un dels primers
himnes que va publicar el segell.
6. Si haguessis de triar una cançó d'Indian Runners quina seria?
"Camina i oblida", de Súper Gegant.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_uWdNUrw87M
Aquesta pregunta és molt cabrona! No en puc escollir només una, però diré aquesta per amor!
7. Cançó que ens doni pistes d'on ve el teu cognom.
"I Just Don't Understand", de Spoon.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fAA7h5ijSEo
(Riu) A veure, ho faré pel títol de la cançó.
8. Cançó que va sonar o que podria haver sonat durant el viatge a Brussel·les per visitar
Carles Puigdemont.
"Dora", de beGun.
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Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NFCao22EK8g
Tot el disc és una autèntica meravella! En aquest cas també és millor escoltar el disc sencer,
per ordre i acompanyat de tots i cadascun dels clips. Parla del trajecte d'una noia africana que
decideix anar a Europa en busca d'una vida millor. Però el que es troba no és el que s'esperava.
beGun, apunteu-vos el nom!
9. Cançó que més hagis posat a les aules.
"Here It Goes Again", de Ok Go.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dTAAsCNK7RA
Els primers videoclips d'Ok Go. A classe fem molts vídeos, i ens serveix per entendre que una
bona idea és molt millor que un bon pressupost.
10. Cançó que et va canviar la vida quan estudiaves secundària.
"Mierda de ciudad", de Kortatu.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OWUal58aNjY
Com a molts, Kortatu em va marcar. "Mierda de ciudad" la tocava amb el grupet de versions que
teníem als 15 anys amb l'Uri i el Longan.
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