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Quimi Portet i «Els homes i dones
del cap dret» es retroben en directe
Descobrim com sona la versió en directe d'«Els homes i dones del cap dret», que
quedarà per la posteritat gràcies a l'àlbum 'Si plou, ho farem al Pavelló (Live in
Cincinnati)'

Quimi Portet

Ni més ni menys que una desena de discos són els que celebrava Quimi Portet ara fa dos anys
amb la publicació de Festa major d'hivern (Fina Estampa, 2018). Aquesta tardor, l'artista reapareix
amb un homenatge a la seva trajectòria musical, recopilant alguns dels temes que l'han
acompanyat tot aquest temps en el seu primer àlbum en directe: Si plou, ho farem al pavelló (Live in
Cincinnati) (Fina Estampa, 2020), que a més, arriba en format de doble disc i inclou, en total, vinti-tres cançons. Avui, descobrim en primícia com sona la versió en directe d'"Homes i dones del cap
dret".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=TEPDs4Po6O8
Publicada inèditament ara fa onze anys amb el disc Viatge a Montserrat (Música Global), "Homes
i dones del cap dret" s'ha convertit en un dels himnes dels concerts de Quimi Portet. Una cançó
que amb el cap dret, pot enorgullir-se de formar part de la cultura popular catalana, i que ara es
presenta en aquest nou àlbum en directe, amb la seva natural evolució, intepretada en format trio. "És
una cançó que té tristor, té alegria... és tridimencional en el pla emotiu, i això la fa especial. En la
música popular, això no es dona sempre", comenta l'artista.
Quimi Portet va enregistrar aquestes cançons durant la seva última gira per Catalunya, on
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s'acompanyava de Jordi Busquets a la guitarra i Àngel Celada a la bateria. "M'agrada molt com
sonen les cançons amb aquesta banda, hi ha una espècie de veneració pel so, per la pulcritud, que
ho fa molt especial", comenta el músic. Barcelona, Vic i Cardedeu són les poblacions que van
acollir els concerts capturats al nou àlbum del cantautor, que admet que li agrada "veure les
cançons d'aquests deu discos ordenades en un mateix àlbum". A més, comenta, "moltes d'elles
fins i tot sonen millor ara que quan van sortir originalment. Amb els anys s'han anat transformant i
algunes, fins i tot, són irreconeixibles".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=e7Em9xU0W4M
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