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El treball d'Aucell Cantaire arriba
amb un vol quasi espacial
El músic mallorquí, Toni Verd, ens parla de la nova actitud del cançoner que
estrena avui mateix 'Fragils equilibris d'harmonia'

Aucell Cantaire | Luna Lunera

Els Estudis Favela de Palma tornen a ser l'epicentre d'un dels nous treballs arribats des de la
germana gran balear. Toni Verd hi aterrà el 2015 amb un grapat de composicions que es
convertiren en el seu disc debut homònim Aucell Cantaire (Bubota, 2016). La mística del seu primer
treball ha donat pas a una energia totalment renovada, que ja es pot escoltar a Fràgils equilibris
d'harmonia (Autoeditat, 2018).

Entre el primer disc i aquest nou aplec de cançons hi hagut concerts, assajos i moments més
difícils, com a qualsevol projecte, Verd afirma "l'energia que sentirem a l'estudi, si parlem en
termes poètics, va perdurar, no només fou enregistrar un treball i prou es va crear una amistat i
col·laboració permanent amb en Pep Toni Ferrer (Zulu Zulu i Oliva Trencada)". Els músics que
participaren del projecte foren Kiko Barrenengoa (ex-Oliva Trencada) i Pedro Sastre (De Sastre).
Per aquest nou treball la formació és un trio. Al nucli dur, Verd i Ferrer, s'hi afegeix Jorra Santiago
(Jorra i Gomorra). "Funcionem d'una manera artesana, quasi gremial a l'hora de col·laborar. Allò
que ens mou és l'amistat, l'amor i el gust de fer música plegats". De la casualitat que fou arribar
als Estudis Favela aparagué una voluntat interna de crear un segon treball. "Quan vas a fer la
música no sempre saps el que vols. Toques la mateixa cançó però algun dia sona distint". L'actitud
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d'aquestes quatre cançons és més alegre, psicodèlica i s'encomana a l'oient, ara bé, això no treu
la profunditat dels textos. "Sabíem el que volem explicar però també teníem ganes de divertir-mos i
passar-ho bé".
Aquest aplec és un avançament d'un proper àlbum que completarà la sel·lecció. Aucell Cantaire està
en marxa i serà present al MMVV de Vic, el proper dia 13 i el divendres 28 formaran part també
de la Fira B!, on també presentaran aquest nou treball discogràfic.
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