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La riuada musical de l'Ebre inunda
la revista Enderrock d'abril
Joan Rovira encapçala el número 287, dedicat a l'escena musical de les Terres
de l'Ebre | La revista encarta el disc 'Pop ebrenc' (EDR, 2019) | També hi
trobem entrevistes a Guillem Roma, Mario Muñoz i La Casa Azul, que
presenten nous treballs
Joan Rovira camina entre les aigües per portar-nos una nova criatura musical: Dies millors
(Satélite K, 2019) és la darrera incursió del de Camarles, que aposta per mesclar la seva
essència de cantautor amb un mestissatge festiu i ballable. La seva entrevista encapçala
l'especial dedicat a les Terres de l'Ebre, un reportatge amb figures destacades de la zona on
apareixen músics com Xarim Aresté, Èric Vinaixa, Montse Castellà, Pepet i Marieta, Xeic! i
Mascarats, entre molts altres.
Precisament per això el número del mes d'abril encarta el disc Pop ebrenc (EDR, 2019), un recull
de 23 cançons de representants de les Terres de l'Ebre, entre els quals trobem artistes com Quico
el Célio, El Noi i El Mut de Ferreries, Miquel del Roig, Gebre, Sílvia Ampolla i Menut.
A la revista Enderrock 287 s'hi pot llegir una conversa a tres bandes amb Jordi Batiste, Joan
Isaac i Enric Hernàez sobre els nous treballs en solitari que presenten en el marc del BarnaSants
2019, així com també unes pàgines dedicades als ulls de llibertat de Mario Muñoz, que arran dels
fets de l'U d'Octubre s'ha sumat a la cançó de protesta amb la complicitat del músic anglès Peter
Gabriel.
Parlem en profunditat amb Halldor Mar, que aquesta primavera presentarà la nova temporda de
Katalonski, i també conversem amb Guillem Roma, La Casa Azul, Cris Juanico i Cabot, tots
ells amb noves referències discogràfiques sota el braç. A més, presentem els projectes de Lasta
Sanco, Rusó Sala, Heura Gaya, JoKB i Cable Obsession.
A la secció Acords i desacords el músic Adrià Salas i la periodista Maria Xinxó donen les seves
opinions, i al Backstage, Míriam Cano visita el Jamboree. Pel que fa a la secció d'Herois
Particulars, Oriol Rodríguez parla amb Josep Thió de Sopa de Cabra per conèixer les seves
influències.
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Portada revista Enderrock 287. Foto: Michal Novak
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