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L'arrel d'argila de Menut
El primer disc del projecte de Carles Blanch és és 'Terra d'argila' (DiscMedi,
2019)

Menut | Carles Rodríguez

EL que va ser guanyador del Premi Joventut del Sona9 de l'any passat s'ha convertit en una de
les veus indispensables per descriure el que està passant a l'escena musical ebrenca. Carles
Blanch és Menut, el músic que ha renovat la cançó d'arrel popular des de Móra la Nova amb el seu
primer disc, Terra d'argila (DiscMedi, 2019).
L'ebrenc va iniciar la seva trajetòria amb grups de rock de la zona com ara Echoes i Cut Your
Hair, alhora que tocava amb el quartet de clàssica i jazz anomenat Txaç. Els seus estudis musicals
han anat encarats a la guitarra clàssica, que ha cursat a l'ESMUC. Allà va conèixer els seus aliats a
l'hora de posar en marxa Menut: Alberto García Cernadas a les veus, la guitarra elèctrica i la
programació, i Darío Barroso a la guitarra clàssica. Blanch s'encarrega de liderar el projecte amb la
seva veu, el guitarró i la guitarra acústica, instruments amb els quals es pot relacionar amb la cançó
protesta del segle passat que inspira les cançons.
Els temes, però, respiren també influències modernes, més pop i electròniques. El músic explica
que de petit els seus pares el portaven a concerts de grups emblemàtics de la tradició ebrenca com
Quico, El Célio i el Mut de Ferreries o El Pont d'Alcalís. D'adolescent artistes com James
Blake o Bon Iver el van captivar i ara està quedant fascinat per propostes que també parteixen
de la música d'arrel com Maria Arnal i Marcel Bagés o Rosalía.
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La música d'arrel que més li interessa és "la que es tocava a les places per les festes
assenyalades, pel caràcter popular", que fa que "es puguin adaptar perfectament les lletres i
estructures musicals a les noves tendències". A més, poder reivindicar les cançons que han forjat
el caràcter ebrenc és un orgull, explica, perquè "aquestes Terres són un territori que ha estat
oblidat i que ha patit un maltractament constant del paisatge". El moranovenc segueix: "La
música és un mitjà molt important per parlar de les coses que t'afecten a tu i el teu entorn. Estic
content de poder sumar-me al gran nombre d'artistes que darrerament han sortit d'aquí".
El seu primer concert de presentació de Terra d'argila (disc que es va publicar el passat divendres
7 de juny) serà al poble natal del músic, Flix. Aquest diumenge 16 de juny Menut actuarà a la plaça
Major del poble de la Ribera d'Ebre dins el cicle Primavera Musical Flix.
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