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Joan Rovira, marcant la diferència
El músic de Camarles ens dona algunes pistes sobre el seu tercer disc abans
del concert a l'Strenes

Â
Pocs són els que a hores d'ara han pogut escoltar el nou disc de Joan Rovira, Dies millors
(Satélite K, 2019). De moment, ens hem de conformar amb un avançament, el de la cançó que dona
nom al disc, i amb una setmana de mossegar-nos les ungles, perquè el tercer àlbum de l'ebrenc
sortirà el proper divendres 12 d'abril. Si no podeu esperar, també heu de saber que aquest mateix
divendres actua a l'Auditori de la Mercè de Girona en el marc del Festival Strenes.
El tercer disc de Joan Rovira mira més enllà de l'horitzó del Delta de l'Ebre. El músic de
Camarles surt del seu territori de confort per ser agosarat al mateix temps que no perd l'essència
de cantautor. Les noves cançons parteixen d'emotives històries personals interpretades amb
llàgrimes als ulls des de sota un balcó amb la finestra il·luminada per fugir cap al gran espectacle
final amb pretensions mestisses i ballables. Onze temes que donen força a un artista optimista
amb reptes de futur.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=vjlxSO7mr6Q
Dies millors sona canviat, tal com explica Rovira: "He volgut fugir del meu so de sempre". Per això
ha anat a buscar un productor que li aportés un "punt de vista extern", i l'afortunat ha estat el
terrassenc Genís Trani, que ja havia produït grups com Doctor Prats, Buhos o Itaca Band. Les
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credencials de Trani van motivar Rovira: "Tenia curiositat per veure com sonarien les meves
cançons pel seu sedàs".
El resultat, tot i que encara no es pugui escoltar, es preveu en transició entre "la cançó d'autor i la
música festiva, trobant-hi l'equilibri", relata el músic. El seu passat com a saxofonista fa que
sempre busqui fer cançons corejables: "Tinc facilitat per buscar sempre melodies. Quan faig una
cançó primer componc la música i taral·lejo una melodia sense idioma, i finalment hi poso una
lletra".
A més del concert a l'Strenes, també podrem veure Joan Rovira amb la seva banda a
l'Enderrock Sona d'aquest mes d'abril. L'artista és la portada de la revista del mes i encapçala el
reportatge Lo so del riu. Tot plegat es presentarà a l'Antiga Fàbrica Estrella Dam el pròxim dimarts 9
d'abril a les 20 h.

Joan Rovira Foto: Michal Novak

http://www.enderrock.cat/noticia/19119/joan/rovira/marcant/diferencia
Pàgina 2 de 2

